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Stanisław Maksymowicz1

Środowiskowe przyczyny chorób neurodegeneracyjnych
– w poszukiwaniu etiologii SLA
1. Wstęp
Etiologia licznych chorób neurodegeneracyjnych jest nadal zagadką dla lekarzy
i epidemiologów. Dlatego od lat trwają intensywne poszukiwania istotnych przyczyn
takich schorzeń, jak stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. Niestety
mimo tych starań, ciągle nie jesteśmy z całą pewnością wskazać obszaru ryzyka, który
odpowiada za pojawienie się danej patologii. Poza nielicznymi zmiennymi, jak płeć,
wiek, wykonywany zawód a nawet odległość od równika [1], nie potrafimy na tyle skutecznie określić czynników, by zapobiegać tym chorobom. Nie mogąc znaleźć przyczyny, medycyna może jedynie starać się leczyć objawy, co często pozwala na nieznaczne zahamowanie postępu niszczenia organizmu pacjentów, nie na pełne wyleczenie.
Wiele jednak wskazuje na to, że istotną przyczyną tych chorób może być środowisko, rozwój technologii i inne powiązania zdrowia z czynnikami zewnętrznymi.
W poniższym tekście mającym charakter przeglądowy, chcę pokazać, jak może
wyglądać interdyscyplinarne poszukiwanie etiologii chorób neurodegeneracyjnych, na
przykładzie choroby stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Naszkicuję główne założenia
budowy baz danych i rejestrów epidemiologicznych, opierając się na istniejących
rozwiązaniach. Przedstawię też kilka wczesnych obserwacji z własnego badania
pacjentów z SLA, prowadzonego w Instytucie Terapii Komórkowych w Olsztynie, które
wskazują na psychospołeczne czynniki, mogące mieć znaczenie w dalszych poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie wielu pacjentów o przyczynę choroby.
Istotny jest kontekst tych poszukiwań. Przede wszystkim jako przedstawiciel socjologii zdrowia, choroby i medycyny, poza badaniami nad instytucjami medycyny i dydaktyką na UWM, prowadzę badania pacjentów chorych na SLA, którzy poddawani są
eksperymentalnej terapii komórkami macierzystymi w Instytucie Terapii Komórkowych w Olsztynie. Należy podkreślić, że zespół, który tworzy Instytut jest w swej
istocie interdyscyplinarny, skupiając poza lekarzami i innym personelem medycznym,
także przedstawicieli biologii, psychologii, logopedii klinicznej i oczywiście socjologii.
Już sam ten fakt pokazuje, jak szerokiej współpracy wymaga ujęcie problemu tej
choroby. Nie inaczej jest na świecie, gdzie poszukiwania etiologii SLA prowadzą nie
tylko lekarze neurolodzy, ale także inne środowiska naukowe a nawet firmy konsultingowe [2]. W swoim przeglądowym artykule pokażę, jak poza istotnymi badaniami
ściśle genetycznymi lub neurologicznymi, przebiega poszukiwanie przyczyn choroby,
1
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której jako podłoże wskazuje się m.in. czynniki środowiskowe, możliwe do rozpoznania
dzięki żmudnej pracy różnych zespołów rozsianych po świecie, szukających wspólnie
odpowiedzi na pytanie – „dlaczego Lou Gehrig zachorował?”.
Podsumowując celem tej pracy jest ukazanie, za pomocą dostępnych źródeł naukowych w postaci badań i publikacji oraz własnych doświadczeń w badanym polu,
wieloaspektowości analiz związanych z poszukiwaniem przyczyn chorób, których
etiologia zdaje się mieć źródło w cywilizacji. Podjąłem się tego tematu, gdyż jako
socjolog rozumiem, jak ważne jest spojrzenie na problem medyczny z różnych perspektyw. Szczególnie, gdy stajemy przez chorobą, która do dziś jest nieuleczalna. Umiejętność takiej interdyscyplinarnej analizy w polu medycyny, otwartej na narzędzia
między innymi nauk społecznych i informatyki, wydaje się dzisiaj niezbędna. Szczególnie, że posiadamy już rozbudowane systemy komputerowe, które z wykorzystaniem
elementów sztucznej inteligencji, są w stanie znacznie sprawniej i szybciej analizować
duże zbiory danych, będące w posiadaniu instytutów badawczych i leczniczych na całym
świecie. Adaptacja metod wykorzystywanych dziś w analizach biznesowych jest więc
ogromną szansą dla medycyny i chorych.

2. SLA – choroba Lou Gehriga
Na początku należy naszkicować, czym jest opisywana choroba, o której zrobiło się
głośno za sprawą „Ice Bucket Challenge” – prowadzonej przez kilka lat w mediach
społecznościowych inicjatywy zbierania funduszy na badania nad SLA2. SLA, czyli
stwardnienie zanikowe boczne (z łac. sclerosis lateralis amyotrophica, ang. ALS
– amyotrophic latheral sclerosis) znane też jako choroba Lou Gehriga, po raz pierwszy
została opisana przez francuskiego neurologa Jeana-Martina Charcota w 1869 roku [3].
Jednak niechlubną popularność zyskała w 1939 r., gdy brutalnie zakończyła karierę
wielkiego amerykańskiego baseballisty Lou Gehriga. „The Iron Horse”, bo taki nosił
przydomek, zmarł 2 lata od zaobserwowania u niego pierwszych objawów. Dlatego do
dziś stwardnienie zanikowe boczne kojarzone jest z jego nazwiskiem. Nawet witryna
„National Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Registry” (narodowy rejestr chorych
na SLA w USA) opatrzona jest zdjęciem Gehriga i hasłem „Strike out ALS” („wybij
SLA na aut”).

2

Por. http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html z dnia 10.02.2017
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Rysunek 1 Strona amerykańskiego rejestru chorych na SLA ze zdjęciem Lou Gehriga
(https://wwwn.cdc.gov/als/Default.aspx)

Stwardnienie zanikowe boczne jest śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną
neuronów ruchowych (z ang. motor neuron disease – MND). Stopniowa degradacja
górnych i dolnych neuronów ruchowych następuje w SLA jeszcze w tzw. fazie
utajonej, czyli przed objawami klinicznymi, prowadząc do stopniowego osłabiania
kończyn. Atrofia mięśni prowadzi w późniejszym stadium choroby do zupełnego
niedowładu kończyn, trudności z połykaniem i oddychaniem. Do tego dochodzi wiele
innych objawów neurologicznych [4]. Choć są postaci tej choroby, które mają charakter przewlekły – na SLA choruje od młodości słynny astrofizyk Stephen Hawking czy
znany w latach 80-tych gitarzysta heavymetalowy Jason Becker – to średnia długość
życia pacjentów z SLA od diagnozy wynosi od 3 do 5 lat [5]. Nie mniej istotny,
szczególnie dla postępu w poszukiwaniu leku na SLA jest fakt, że jest to choroba
rzadka. Na stwardnienie zanikowe boczne choruje około 5 osób na 100 tys.3. Istotne
częściej są to mężczyźni. Najczęściej chorują też osoby starsze.
Mimo, że istnieją nieliczne metody, które spowolniają proces degradacji wywołany
przez SLA, związane z terapiami eksperymentalnymi m.in. z wykorzystaniem
komórek macierzystych4, rehabilitacją i leczeniem farmakologicznym, ciągle nie ma
mowy o pełnym wyleczeniu. Przyczyna a raczej przyczyny SLA nie są bowiem nadal
znane a co za tym idzie, nie sposób stworzyć skutecznego lekarstwa.

3

Według danych z amerykańskiego rejestru chorych na SLA z 2013 roku [6].
Badania, także te prowadzone w Instytucie Terapii Komórkowych w Olsztynie wskazują na pozytywny
wpływ komórek macierzystych w zakresie spowolnienia lub powstrzymania postępu SLA, czy wręcz
poprawy niektórych funkcji upośledzonych przez chorobę [7÷9].
4
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3. SALS i FALS
Wróćmy jednak do zasadniczego pytania – dlaczego Lou Gehring zachorował? Co
się stało w jego życiu? Może chorzy byli jego przodkowie i przekazali mu geny
odpowiedzialne za schorzenie? A może doszło do jakiejś fizycznej lub psychicznej
traumy, która doprowadziła do mutacji w obrębie organizmu? Czy miał styczność
z toksycznym środowiskiem? Odpowiedzi na te pytania leżą w jego organizmie, ale
także w historii życia jego i jego rodziny oraz otoczeniu, czyli szeroko pojętej demografii i epidemiologii. Należy bowiem podkreślić, że SLA nie jest chorobą typowo
dziedziczną. Rozróżnia się dwa jej podstawowe źródła [4]: pierwsze to tzw. familial
ALS (FALS) czyli choroba o podłożu dziedzicznym, odpowiedzialna za około 10 proc.
przypadków zachorowań. Reszta, czyli około 90 proc. chorych to przypadki tzw.
sporadic ALS (SALS) czyli choroby, która pojawiła się bez związku z dziedziczeniem,
określanym na podstawie analizy historii rodzinnej. Zidentyfikowano również niektóre
czynniki genetyczne, przyczyniające się do stwardnienia zanikowego bocznego.
Między innymi dzięki funduszom zebranym z akcji Ice Bucket Challenge, zidentyfikowano gen NEK1, którego mutacje mogą wyjaśnić do 3 proc. przypadków SLA
– zarówno rodzinnego jak i sporadycznego [10].
Nadal jednak nie daje to odpowiedzi na zadane w tym artykule pytanie o etiologię
SLA u konkretnego pacjenta. Teorii na ten temat jest wiele – od różnego rodzaju
przyczyn środowiskowych do infekcji wirusowych. Często podejmuje się też problem
toksycznych substancji w środowisku, w tym rtęci, ołowiu i różnych pestycydów.
Wpływ toksyn pokazuje też pewien ciekawy przypadek, zbadany w połowie XX w.
Mimo, że brak jest szczególnej nadreprezentacji chorych w poszczególnych krajach, to
jest wyjątek. W latach 50-tych zaobserwowano znaczącą nadreprezentację chorych na
SLA wśród tubylczej (i tylko w tej grupie mieszkańców) ludności Chamorro na wyspie
Guam, będącej terytorium zależnym od USA, leżącym na oceanie spokojnym. Według
przypuszczeń naukowców, ma to związek ze spożywaniem przez rdzennych mieszkańców wyspy nietoperzy oraz toksycznych nasion palmy [11]. Poza tym jednak nie
wykryto innych, istotnych zależności między konkretnymi toksynami a występowaniem SLA5. Możliwych przyczyn tej choroby jest bowiem wiele. Dlatego kluczem
do odpowiedzi na wielkie pytanie o etiologię SLA mogą być równie wielkie zbiory
danych (z ang. big data).

4. Rejestry i bazy
Dlaczego wielkie? Otóż mowa jest o fenomenie big data – obszernych zbiorów
danych, które w sposób automatyczny analizowane są przez uczące się algorytmy
komputerowe (tzw. maszynowe uczenie się sztucznej inteligencji) [12] w celu
odnalezienia powiązań istotnych dla danego zjawiska. I choć do analiz rejestrów
chorych na SLA nie stosuje się jeszcze powszechnie tego rodzaju oprogramowania
5

Jak pokażę później, na podstawie analizy duńskich rejestrów medycznych wykazano niewielką, ale istotną
statystycznie zależność pomiędzy występowaniem SLA a ekspozycją na formaldehyd w środowisku pracy.
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(przynajmniej nie ma na ten temat publikacji), to jest to nie uniknione. Mamy bowiem
do czynienia z dużym agregatem danych epidemiologicznych i demograficznych, które
ciągle są uzupełniane o dane kolejnych chorych i zdrowych osób. W zbiorach tych, jak
pokażę na przykładzie ALS Quest, istnieją potencjalne bardzo zróżnicowane i trudne
do przewidzenia powiązaniami, wynikające z zestawienia z innymi zbiorami danych,
na przykład rejestrów zatrudnienia lub historii choroby. Na tym właśnie polega idea
budowy rejestrów i baz danych chorych – czyli obszernych szeregów danych dotykających możliwie szerokiej populacji. Takie podejście do analizy problemu zdrowotnego pozwala na wyczerpujące prześledzenie występowania choroby, zwracając też
uwagę na kwestię współwystępowania schorzenia ze zmianami w całej populacji. A to
mamy na myśli, mówiąc o chorobach cywilizacyjnych. Czy SLA jest taką chorobą?
Wiele na to wskazuje. Dziś jednak nadal błądzimy, szukając możliwych przyczyn,
prowadząc drobne analizy, tłumacząc kilka procent przypadków. Niewykluczone, że
wynika to z faktu, iż przyczyn zwyczajnie jest zbyt wiele. Być może jednak nadal coś
nam umyka. Dlatego poszukiwanie etiologii tej rzadkiej choroby, jak uważam należy
zacząć od zebrania a następnie analizy dużych zbiorów danych z wykorzystaniem
narzędzi big data, stosowanych w analizach dużych zbiorów biznesowych. Jest to
jednak temat, który wymaga odrębnego opracowania.
Abstrahując od analizy danych, jak należy skonstruować taki zbiór? Otóż najważniejsze jest ustanowienie go na dwóch silnych fundamentach: istniejących danych,
czyli różnorodnych rejestrach lub bazach danych6 oraz na danych nowych, pozyskiwanych od pacjentów różnymi kanałami, poddawanych weryfikacji. Koronną zrealizowaną próbą budowy takiego rejestru jest amerykański National ALS Registry, powołany do życia uchwałą Kongresu z 2008 roku7. Do jego głównych celów należy
(zgodnie z zapisami aktu powołującego): „(A) lepiej opisać częstość występowania
SLA w Stanach Zjednoczonych; (B) zbadać odpowiednie czynniki, takie jak środowisko i zatrudnienie, które mogą być związane z chorobą; (C) lepiej przedstawić główne
czynniki demograficzne (np. wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, płeć i historię rodziny
osób u których rozpoznano chorobę) choroby; (D) lepiej zbadać związek pomiędzy SLA
a innymi zaburzeniami neuronów ruchowych, które mogą być mylone z SLA,
nieprawidłowo rozpoznawane jako SLA, a w niektórych przypadkach prowadzić do
SLA”8. Zadanie zostało więc opisane bardzo szeroko. Co istotne, cel nie został
postawiony jedynie w zakresie policzenia chorych, ale założono, że rejestr pozwoli na
zrozumienie, kim są chorzy z punktu widzenia demografii, oraz umożliwi na tej
podstawie wyłonić czynniki stanowiące obszary ryzyka.
6

Rozróżnienie rejestru i bazy danych jest celowe. Tworzeniem bazy danych może zająć się dowolna
instytucja, rejestry są natomiast bazami danych prowadzonymi centralnie, za przyzwoleniem czy to ministra
zdrowia (w Polsce) czy senatu (w USA). Mają więc status oficjalnego, często obligatoryjnego zbioru, do
którego wpisywani są lub sami się dopisują pacjenci z daną chorobą.
7
An Act To amend the Public Health Service Act to provide for the establishment of an Amyotrophic Lateral
Sclerosis Registry, Public Law 110-373, OCT. 8, 2008. [13].
8
Tamże.
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Amerykański rejestr oparto przede wszystkim na danych z czterech centralnych
baz, zarządzanych przez Centers for Medicare and Medicaid Services, Veterans Health
Administration i Veterans Benefits Administration. Aby zidentyfikować przypadki
nieuwzględnione w tych bazach, rejestr objął również dane zebrane od pacjentów,
wypełniających dobrowolne ankiety internetowe.
Dzięki analizie danych amerykańskiego rejestru chorych na stwardnienie zanikowe
boczne, otrzymano następujące fakty dotyczące tej choroby [14]. Przede wszystkim
zaobserwowano, że w 2013 r. SLA, dotykając 5 osób na 100 tys. mieszkańców, występowało częściej wśród białych mężczyzn i osób w wieku 70-79 lat. Grupami wiekowymi o najmniejszej liczbie przypadków SLA były: osoby w wieku 18-39 lat
i powyżej 80 lat. Ogółem także SLA występowało istotnie częściej u mężczyzn niż
u kobiet (stosunek 1,7:1), co znajduje potwierdzenie w innych analizach. Dwukrotnie
częściej dotykało też osoby białe niż czarne.
Zidentyfikowano także liczne ryzyka związane z zachorowaniem na SLA [15]. Po
pierwsze prawie połowa ankietowanych respondentów była palaczami papierosów,
w porównaniu do 41 proc. wszystkich dorosłych w USA. Osoby te stanowią więc
nadreprezentację w odniesieniu do grupy kontrolnej, wskazując na możliwy wpływ
zatrucia organizmu z pojawieniem się choroby. Po drugie, blisko jedna czwarta
respondentów w amerykańskim rejestrze to weterani wojenni, w porównaniu do około
9 proc. wszystkich dorosłych obywateli kraju. Większość chorych przebywała na
emeryturze lub była niepełnosprawna. Sektorami, w których chorzy byli zatrudnieni
przez większość życia zawodowego, były działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (ang. Professional, Scientific and Technical Services), edukacyjna oraz służba
zdrowia. Wreszcie analizując historię rodzinną, zaobserwowano korelację zachorowania na SLA z występowaniem w rodzinie choroby Parkinsona, Alzheimera i innych
chorób neurodegeneracyjnych.
Powyższe dane zbliżają nas do zrozumienia etiologii stwardnienia zanikowego
bocznego, ale nadal nie dają klarownej odpowiedzi. Ale zbieranie danych i analizowanie ich powinno być kontynuowane. Sens tych działań widać m.in. w analizach
dokonanych na duńskim narodowym rejestrze chorych. Jest to narzędzie szeroko
stosowane przez analityków na całym świecie z ważnego powodu: duński rejestr
medyczny prowadzony jest systematycznie od wielu lat dla wszystkich obywateli tego
kraju, zawiera szczegółowe dane na temat zdrowia i pozwala na wieloczynnikowe
analizy porównawcze. Przykładem takiego badania jest analiza naukowców z Harvard
School of Public Health, którzy postanowili określić wpływ narażenia na formaldehyd
w miejscu pracy. Wykorzystali do tego dane z różnych duńskich rejestrów: dotyczących zatrudnienia, zdrowia i demografii. Wszystkie te dane powiązano z numerem
CPR – osobistym numerem identyfikacyjnym obywatela i przyrównano do utworzonej
matrycy prawdopodobieństwa narażenia na formaldehyd w miejscu pracy. Badanie
z grupą kontrolną ujawniło, że narażenie na formaldehyd jest związane z nieznacznie
wyższymi, ale istotnymi szansami na zachorowanie na SLA – iloraz szans (ang. odds
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ratio – OR) określający prawdopodobieństwo wystąpienia badanego czynnika
w porównaniu do populacji wyniósł 1.29. Inne analizy na tym samym zestawie danych
wykazały istotny związek pojawienia się SLA z m.in. z urazem fizycznym [17] oraz
zatrudnieniem w wojsku [18].
Odmienną próbą zrozumienia istoty SLA jest międzynarodowy program badawczy
naukowców z uniwersytetu w Sydney o nazwie ALS Quest. Istota tego przedsięwzięcia nie polega na analizie danych zastanych, ale na wytworzeniu zupełnie
nowego zbioru. Kluczem do sukcesu ma tu być pozyskanie danych z jak najszerszej
populacji. Dlatego narzędzie – kwestionariusz dostępny do samodzielnego wypełnienia
w Internecie – został przetłumaczony na 27 języków (wśród nich jest m.in. perski czy
wietnamski a także polski) a zbiór ten jest ciągle powiększany. Szczegółowa ankieta
zawiera szereg pytań o większość obszarów życia człowieka – od ogólnej demografii,
przez życie rodzinne, zawodowe, nawyki, interakcje społeczne, psychologię, aż po
hobby i czynniki środowiskowe. Kwestionariusz online dla programu ALS Quest
został oficjalnie uruchomiony w dniu 30 stycznia 2015 r. Do dziś trwa zbieranie
danych. Brak jest publikacji o choćby cząstkowych wynikach tego badania.

5. Podsumowanie
Wieloczynnikowa etiologia SLA jest ogromnym wyzwaniem dla lekarzy
i oczywiście także dla chorych na całym świecie. Jest źródłem niepokoju wśród rodzin
pacjentów chorych na SLA, często pytających się w czasie rozmów o ryzyko wystąpienia choroby u nich lub u ich dzieci. Wielu bliskich pacjentów, z którymi
rozmawiałem, wielokrotnie dopytywało się o sposób zabezpieczenia przed chorobą.
Niestety medycyna nie zna jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Szczególnie, że
jak pokazuje także badanie jakościowe, prowadzone w Instytucie Terapii komórkowych w Olsztynie, chorobę wywołać mogą czynniki zarówno środowiskowe, jak
i stres psychospołeczny. Wielu pacjentów Instytutu wspomina w wywiadzie biograficznym o silnym stresie, jaki towarzyszył ich życiu i zauważa związek z zakończeniem stresującego okresu (np. na emeryturze) a rozpoczęciem się choroby – zwykle
po roku do 3 lat. Ten niewątpliwie ciekawy, choć nadal wymagający badań związek,
zapewne wynikający z obniżenia odporności organizmu po stresującym epizodzie,
jeszcze mocniej podkreśla cywilizacyjną i środowiskową etiologię tej tragicznej
choroby. Twórca ALS Quest, prof. Roger Pamphlett, zaznaczał podczas konferencji
poświęconej SLA, że najpewniej mamy do czynienia z połączeniem czynników
genetycznych i środowiskowych: „geny ładują nabój do pistoletu, środowisko pociąga
za spust”10. Zatem nieznane lub częściowo rozpoznane obciążenia genetyczne,
w szczególnych okolicznościach wywołują chorobę. Uruchamiane są więc w wyniku
splotu przypadków: miejsca, w którym żyliśmy, płci, rasy itp.
9

OR>1 oznacza, że szanse wystąpienia zdarzenia jest większe, niż w całej populacji; wyniki badania zostały
ogłoszone podczas konferencji naukowej [16].
10
Jest to parafraza słynnej wypowiedzi amerykańskiego lekarza Mehmeta Öza: „Your genetics load the gun.
Your lifestyle pulls the trigger”.
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Jeśli mamy faktycznie do czynienia z połączeniem genów i czynników środowiskowych, to znając najpoważniejsze obszary ryzyka, możemy przynajmniej
częściowo zabezpieczyć się przed chorobą. Do tego niezbędne są jednak badania, które
umożliwią budowę modelu ryzyka. Czy Lou Gehrig zachorował, bo był sportowcem,
przebywającym całe swoje życie na sowicie nawożonych boiskowych trawnikach? Jest
to jedna z hipotez, poparta badaniami które dowodzą, że śmiertelność z powodu
chorób neurodegeneracyjnych wśród piłkarzy jest 4 razy wyższa, niż w całej populacji
[19]. Źródłem tego odkrycia była jednak śmiało postawiona teza, poparta następnie
badaniami. Takich obszarów może być znacznie więcej, ale odkrycie każdego z nich
przybliża nas coraz bardziej do możliwe pełnego opisu stwardnienia zanikowego
bocznego. I choć wygląda to dziś jak błądzenie we mgle danych, rejestrów i ankiet, to
nie zapominajmy, że wiele wielkich odkryć bazowało na przypadku. I choć trudno
ocenić, czy tak będzie z poszukiwaniem etiologii SLA, w końcu i ta choroba zostanie
przez ludzkość opanowana.
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Środowiskowe przyczyny chorób neurodegeneracyjnych – badania nad źródłami
SLA
Wiele chorób neurodegeneracyjnych jest nadal zagadką dla epidemiologów i lekarzy. Dlatego od lat trwają
intensywne poszukiwania istotnych przyczyn takich schorzeń, jak stwardnienie zanikowe boczne czy
stwardnienie rozsiane. Niestety mimo tych starań, ciągle nie jesteśmy z całą pewnością wskazać obszaru
ryzyka, które odpowiada za pojawienie się danej patologii. Nie mogąc znaleźć przyczyny, medycyna może
jedynie starać się leczyć objawy, co często pozwala na nieznaczne zahamowanie postępu niszczenia ciała
pacjentów. Wiele jednak wskazuje na to, że przyczyną tych chorób może być środowisko, rozwój
technologii i inne powiązania zdrowia z czynnikami zewnętrznymi. W swoim wystąpieniu chcę pokazać,
jak wygląda poszukiwanie etiologii chorób neurodegeneracyjnych, na przykładzie choroby stwardnienie
zanikowe boczne (SLA). W czasie prezentacji zostaną przedstawione główne założenia budowy baz
danych i rejestrów epidemiologicznych oraz własne badania i niektóre spostrzeżenia, które już teraz
wskazują na pewne czynniki, mogące mieć znaczenie w dalszych poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie
wielu pacjentów – „dlaczego zachorowałem?”
Słowa kluczowe: SLA, etiologia, środowisko, rejestry, bazy danych,

Environmental causes of neurodegenerative diseases – studies on ALS etiology
Many neurodegenerative diseases remain a mystery to epidemiologists and physicians. Therefore, for years
there are going on intensive search for the relevant causes of such conditions as amyotrophic lateral
sclerosis or multiple sclerosis. Unfortunately, in spite of these efforts, we are still not certain to indicate the
area of risk that is responsible for the appearance of the pathology. Unable to find the cause, medicine can
only try to cure the symptoms, which often allows to slight inhibition of the progress of the body's
destruction. Many studies however, indicates that the cause of these diseases may be the environment,
technology development and other health links with external factors. In my speech, I want to show how
researchers try to find the etiology of neurodegenerative diseases, on the example of amyotrophic lateral
sclerosis (SLA). During the presentation main assumptions for the construction of databases and
epidemiological registries will be presented, as well as my own research and some observations, which
already point some factors that may be relevant in subsequent searches to answer the question of many
patients – "why did I got sick?"
Keywords: ALS, etiology, environment, registers, data bases
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Demielinizacja i remielinizacja w przebiegu SM
– przeciwne drużyny
1. Wstęp
Stwardnienie rozsiane (ang. Sclerosis Multiple, SM) jest przykładem choroby
neurodegeneracyjnej, prowadzącej do postępującego uszkodzenia komórek nerwowych a w ostateczności do niepełnosprawności pacjenta. Z roku na rok notuje się coraz
większą zapadalność na tę chorobę. W Polsce liczba osób dotkniętych SM wynosi
ponad 40 tysięcy. Co roku odnotowuje się około 2000 nowych zachorowań.
Najczęściej chorują osoby w wieku 20-40 lat. Zachorowanie na SM przed 16 rokiem
życia określa się mianem dziecięcej postaci SM, z kolei zachorowanie po 50 roku
życia, to późne SM. Wiąże się ono z gorszym rokowaniem, szybszym postępem
choroby, a objawy charakteryzują się cięższym przebiegiem. Dwa razy częściej
chorują kobiety niż mężczyźni, wiąże się to bowiem ze stężeniem estrogenów.
Choroba ta skraca życie średnio o 6-7 lat. Śmierć może nastąpić w wyniku powikłań
chorobowych związanych z objawami neurologicznymi i unieruchomieniem [1].
Występowanie choroby związane jest także z szerokością geograficzną. Im dalej od
równika tym ryzyko zachorowania na SM jest większe. Można powiązać to ze
zmniejszoną ekspozycją na promienie świetlne, a co za tym idzie zmniejszoną syntezą
witaminy D, która posiada działanie immunomodulacyjne. Zaobserwowano również,
że SM częściej występuje wśród ludzi rasy białej, niż wśród innych ras [2].

1.1. Objawy choroby
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego
(OUN), charakteryzującą się występowaniem ognisk demielinizacji włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Towarzyszy temu powstanie procesu zapalnego,
degradacja osłonek mielinowych aksonów i destrukcja komórek gleju. Niszczenie
osłonki mielinowej wokół włókien nerwowych prowadzi do zaburzeń w przekazywaniu impulsów elektrycznych, co jest przyczyną pojawiania się klinicznych
objawów choroby. W zależności od lokalizacji zmian demielinizacyjnych obserwujemy różne objawy choroby. Do najczęstszych należą: zaburzenia czucia w kończy1
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nach, drętwienia, mrowienia, sztywność, zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia
równowagi i koordynacji, dalszy przebieg choroby często prowadzi do niedowładów
oraz wzmożonego napięcia mięśniowego. Zmiany w rdzeniu kręgowym doprowadzają
do zaburzeń w oddawaniu moczu i stolca. Oprócz tego w przebiegu SM możemy
spotkać charakterystyczne objawy napadowe: objaw Lhermitte'a (przechodzenia prądu
wzdłuż kręgosłupa przy zgięciu szyi) oraz zjawisko Uthoff’a (będące wynikiem hipertermii, przejściowe zaburzenia widzenia). Typowym dla SM jest przebieg choroby
w postaci rzutów i remisji, czyli trwających najkrócej dobę nasileń objawów neurologicznych lub pojawienie się nowych objawów. Pomiędzy rzutami obserwujemy okres
częściowego, a czasami całkowitego ustąpienia objawów, który określa się mianem
remisji. Średnia ilość rzutów jest indywidualna dla każdej osoby. Wyróżniamy cztery
postacie kliniczne SM: rzutowo – remisyjna (RRSM), wtórnie – postępująca (SPSM),
pierwotnie – postępująca (PPSM) i rzutowo – przewlekła (RPSM) [3].

1.2. Stan zapalny i towarzyszące mu procesy demielinizacji i remielinizacji
W przebiegu choroby w obrazie histopatologicznym obserwujemy charakterystyczne
nacieki zapalne, co świadczy o reakcji obronnej organizmu. Nie bez powodu przypuszcza się, że SM może być chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Antygenami
wobec których miałyby być skierowane przeciwciała są białka mieliny, między innymi
zasadowe białko mieliny – MBP [4]. W następstwie odczynu zapalnego dochodzi do
procesu demielinizacji, czyli rozpadu osłonki mielinowej w ośrodkowym czy
obwodowym układzie nerwowym. W obrazie mikroskopowym obserwujemy zmiany,
takie jak obrzęk i fragmentacja. Dochodzi do zaburzenia przewodzenia impulsów,
w konsekwencji czego uwidaczniają się objawy choroby [5]. Za utrzymanie struktury
mieliny odpowiadają głównie białka mieliny w szczególności MBP, stanowiące około
30% wszystkich białek mielinowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Jest to polipeptyd jednołańcuchowy zbudowany ze 170 reszt aminokwasowych,
znajdujący się w cytoplazmie oligodendrocytów. Poprzez zmianę konformacji, struktura
białka jest elastyczna, co umożliwia dostosowanie się do warunków otoczenia.
Cząsteczka tego białka ma zdolność łączenia naprzeciwległych błon lipidowych, dzięki
czemu może upakowywać oraz stabilizować strukturę osłonki mielinowej. Podczas
procesu demielinizacji gdy dochodzi do uszkodzenia osłonki, zasadowe białko mieliny
zostaje uwolnione. Jego stężenie w surowicy rośnie, a najwyższy poziom osiąga podczas
rzutu choroby. Dodatkowo obserwujemy wzrost miana przeciwciał anty-MBP
w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Oznaczania stężenia tego białka można
wykorzystać jako marker procesu demielinizacji [6], nie jest on jednak specyficzny
jedynie dla SM.
Uszkodzenia jakie pojawiają się w układzie nerwowym w przebiegu SM są silnymi
induktorami naprawy. Organizm podejmuje walkę o odzyskanie uszkodzonych
neuronów. Procesem odbudowy jest remielinizacja, czyli powtórne odtwarzanie
osłonki mielinowej. W proces ten zaangażowane są różne typy komórek układu
nerwowego, które silnie ze sobą współpracują. W OUN w produkcji mieliny główną
rolę pełnią oligodendrocyty. Remielinizacja wymaga proliferacji ich prekursorów do
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miejsca uszkodzenia oraz różnicowania do dojrzałych oligodendrocytów [7]. W nowo
pojawiających się zmianach, które występują we wczesnych stadiach SM dochodzi do
sprawnej odbudowy. Oligodendrocyty migrują i proliferują, co skutkuje remielinizacją.
Jednak wraz z postępem choroby, kiedy dochodzi do znacznego uszkodzenia neuronów, proces jest osłabiony i nie ma szans na powtórne odtworzenie prawidłowej
struktury osłonki. Spowodowane jest to zaburzeniem funkcji oligodendrocytów,
a mówi się nawet, że napady demielinizacji mogą wyczerpać ich pulę [7]. Inną
przyczyną ciągłego postępu choroby może być również proces potranslacyjnej
modyfikacji białka MBP. Jednym z takich mechanizmów jest deiminacja, która polega
na zamianie reszt argininowych w cytrulinę. W wyniku tego białko traci ładunek
dodatni i nie jest w stanie prawidłowo połączyć dwuwarstwy lipidowej w zorganizowaną strukturę. Zaobserwowano, że nasilenie choroby koreluje ze wzrostem ilości
cytrulinowanego MBP [8].
W ocenie procesu remielinizacji przydatnym będzie oznaczenie czynników neurotroficznych np.: neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF), rzęskowy
czynnik neurotroficzny (CNTF), neurotrofina 3 (NT-3), czynnik wzrostu nerwów
(NGF)., wpływających na pobudzanie oligodendrocytów do odbudowy. Interesujący
nas czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF) jest to białko należące
do grupy neurotrofin, składające się ze 119 aminokwasów. Naturalnie występuje
w niewielkich, stałych stężeniach. Jego zadaniem jest regulacja wzrostu, dojrzewania,
przeżycia oraz apoptozy neuronów. Komórkami wydzielającymi BDNF są głównie
komórki nerwowe. Jednak po stymulacji autoantygenem produkcją tego białka zajmują
się również komórki układu odpornościowego, w większości limfocyty T [9].
U pacjentów z SM wykryto obecność tych komórek, w obszarach demielinizacyjnych.
BDNF wykazuje podwójne działanie, poprzez łączenie się z dwoma niezależnymi
receptorami, TrkB i p75. Połączenie BDNF z receptorem TrkB skutkuje odbudową
osłonki mielinowej, wzrostem neuronów, a jednocześnie przeżyciem neuronów. Dzięki
połączeniu z receptorem p75 dochodzi do zahamowania wzrostu neuronów i rozpoczęciem apoptozy. W okresie remisji obserwujemy wzrost produkcji BDNF
w stosunku do wartości wykrytych w stałej fazie choroby. Z racji na pełnione funkcje,
zwiększone stężenie tego czynnika może świadczyć o toczącym się procesie
regeneracji [10].

2. Cel pracy
Stwardnienie rozsiane jest chorobą, w której nie ma jednoznacznie określonego
czynnika wywołującego chorobę, brak jest również specyficznego markera umożliwiającego wczesną diagnostykę choroby. Ocena procesów patologicznych w przebiegu
SM daje wiele możliwości zobrazowania i przybliżenia istoty choroby. Zasadowe
białko mieliny (MBP) służące jako marker demielinizacji, w zestawieniu z BDNF
– czynnikiem neurotroficznym mózgowego pochodzenia, pozwoli na zobrazowanie
zmian zachodzących w przebiegu SM, które prowadzą do niepełnosprawności
pacjenta.
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3. Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 65 pacjentów chorych na SM, w wieku od 14 do 69 lat
(średnia 41 lat), wśród których 56,9% (37 osób) stanowiły kobiety i 28 osób stanowili
mężczyźni (43,1%). Pacjenci leczeni byli w Klinice Neurologii Samodzielnego
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, w latach 2012-2016. Czas trwania choroby
wynosił średnio 4 lata. Pacjenci mieli rozpoznane różne postacie SM. Najliczniejszą
grupę (39 osób – 60,0%) stanowili pacjenci z rozpoznaną rzutowo-remisyjną postacią
SM, 20% (13 osób) to pacjenci z przewlekle postępującą postacią SM, 4 pacjentów
(6,2%) miało rozpoznaną wtórnie postępującą postać SM. Pacjenci z klinicznie
izolowanym zespołem objawów (CIS), uważanym za pierwszy objaw SM stanowili
13,8% (9 osób), co obrazuje wykres 1.
SPSM
6%
CIS
14%
PPSM
20%

RRSM
60%

Wykres1. Odsetek chorych na SM z poszczególnymi postaciami choroby

W grupie badanych chorych na SM, 33 osoby (50,7%) to pacjenci w stabilnej fazie
choroby, 32 osoby (49,3%) miały rzut choroby. Stopień niepełnosprawności pacjentów
oceniono w skali EDSS. Pacjenci z łagodną niepełnosprawnością (od 1-3,5 w skali
EDSS) stanowili 69,2% ogólnej liczby chorych, 13 osób (20%) prezentowało umiarkowany stopień niepełnosprawności oceniany jako 4-5 w skali EDSS, pozostała grupa 7
pacjentów (10,8%) oceniona została jako 6-9 punktów EDSS. W badaniu płynu
mózgowo-rdzeniowego u 47 pacjentów (72,3%) uzyskano pozytywny wynik prążków
oligoklonalnych, 27,7% (18 pacjentów) miało wynik negatywny.
Grupę kontrolną stanowiło 53 osoby zdrowe i pacjenci, u których wykluczono
choroby o podłożu demielinizacyjnym i zapalnym ośrodkowego układu nerwowego.
Wśród badanych kobiety stanowiły 69,8% (37 osoby), mężczyźni natomiast stanowili
30,2%. Wiek w grupie kontrolnej zawierał się w zakresie od 12-71 lat.
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Materiałem użytym do badań była surowica krwi i płyn mózgowo-rdzeniowy,
przygotowane wg standardowej procedury, przechowywane w temp -70oC. W grupie
kontrolnej materiałem badawczym była surowica krwi.
Na podstawie historii choroby pacjentów uzyskano podstawowe informacje
o postaci choroby, stopniu niewydolności ruchowej, ocenianej w skali EDSS, czasie
trwania choroby oraz obecności prążków oligoklonalnych w płynie mózgowordzeniowym.
Poziom MBP surowicy krwi i płynie mózgowo rdzeniowym, został oceniony przy
użyciu gotowego zestawu ELISA firmy USCN Life Science, zgodnie ze standardową
procedurą oznaczania. Poziom BDNF w surowicy krwi oceniono za pomocą gotowego
zestawu firmy R&D opartego o metodę ELISA. W celu opracowania wyników badań
użyto oprogramowania STATISTICA 12.5.

4. Wyniki
Pierwszym etapem analizy była statystyka opisowa dla danych ilościowych oraz
testy liczności dla danych jakościowych. Następnie dokonano analizy rozkładu danych
testem Schapiro-Wilka. Uzyskano rozkład różny od normalnego (p<0,05) dla większości
analizowanych wyników, co warunkuje dobór testów w dalszej części analizy statystycznej. Porównania grupy chorych na SM i grupy kontrolnej dokonano przy użyciu
testu U Manna Whitneya. W Tabeli 1 przedstawiono wyniki oznaczeń poziomu MBP
w surowicy krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym, a także poziomu BDNF w surowicy krwi pacjentów i w grupie kontrolnej.
Tabela 1. Wyniki oznaczeń MBP i BDNF w grupie badanej (SM) i kontrolnej

Zmienna

Średnia

Pacjenci z SM, n=65
Mediana
Zakres

Odch. std

Wiek

40,718

41,00

14,0-69,0

12,349

Czas trwania choroby
(lata)

4,081

2,000

0,0-24,0

5,363

MBP surowica (pg/ml)

99,188

73,510

2,7-576,8

87,017

MBP pmr (pg/ml)

225,967

215,471

58,9-491,0

95,878

35,697
34,580
Grupa kontrolna, n=53
Średnia
Mediana
44,233
42,000

20,1-64,85

9,462

Zakres
12,0-71,0

Odch. std
17,980

BDNF serum (ng/ml)

Wiek
MBP surowica (pg/ml)

53,169

48,210

14,06-231,35

35,085

MBP pmr (pg/ml

135,150

169,890

50,07-197,99

63,561

BDNF serum (ng/ml)

29,354

29,155

11,92-55,84

11,179
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Istotną różnicę w poziomie MBP w surowicy krwi uzyskano porównując grupę
chorych na SM z grupą kontrolną. Wynik istotnie wyższy osiągnęli pacjenci z SM,
natomiast w kontrolnej grupie osób zdrowych poziom MBP w surowicy był niższy.
(Wykres 2). W płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z SM i w grupie kontrolnej
uzyskano również istotną (p=0,041) różnicę w poziomie MBP, co przedstawiono na
wykresie 3. Wyższy poziom MBP prezentują pacjenci z SM w porównaniu do
kontrolnej grupy osób zdrowych.
p=0,000005

Wykres 2. Poziom MBP w surowicy krwi i u pacjentów z SM i w grupie kontrolnej. Test U Manna-Whitneya

p=0,041

Wykres 3. Poziom MBP w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z SM i w grupie kontrolnej.
Test U Manna-Whitneya

Analizując poziom czynnika neutroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF)
w surowicy krwi uzyskano również istotną różnicę pomiędzy grupą pacjentów chorych
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na SM a grupą kontrolną (p=0,0052). Wyższy poziom tej neurotrofiny w surowicy
krwi uzyskano w grupie pacjentów chorych na SM w porównaniu z grupą kontrolną
(Wykres 4).
p=0,0052

Wykres 4. Poziom BDNF w surowicy krwi pacjentów z SM i w grupie kontrolnej. Test U Manna-Whitneya

Analiza ocenianych parametrów MBP oraz BDNF w surowicy krwi i płynie
mózgowo-rdzeniowym u pacjentów chorych na SM wykazała istnienie istotnych
różnic w poziomie MBP w płynie mózgowo-rdzeniowym w czasie trwania rzutu
choroby (p=0,0003). Podczas stabilizacji choroby poziom MBP jest niższy niż w zaostrzeniu choroby. Pozostałe parametry nie wykazały istotnych różnic w zależności od
stadium choroby.
Istotną różnicę wykazano w poziomie MBP w surowicy krwi zależności od płci
zarówno w grupie chorych, jak i zdrowych. (p=0,0014). Nie zaobserwowano istotnych
różnic w analizie testem ANOVA Kruskala-Willisa ocenianych w tej pracy MBP
i BDNF w zależności od postaci choroby i stopnia niepełnosprawności wyrażanej
w punktach EDSS.
W wyniku korelacji porządku rang Spearmana uzyskano słabą pozytywną korelację
(R=0,337, p=0,0068) poziomu MBP do BDNF w surowicy krwi (Wykres 5).
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R=0,337, p=0,0068

Wykres 5. Korelacja pomiędzy poziomem MBP a BDNF w surowicy krwi pacjentów chorych na SM.

5. Wnioski
1. Podwyższona wartość zasadowego białka mieliny (MBP) w płynie mózgowordzeniowym oraz w surowicy krwi pacjentów z SM w porównaniu do grupy
kontrolnej świadczy o aktywnym procesie rozkładu osłonki mielinowej w OUN.
2. Zwiększony w trakcie rzutu poziom MBP w płynie mózgowo-rdzeniowym
również potwierdza fakt uwalniania tego białka z uszkodzonych neuronów
w ostrej fazie choroby. Zasadowe białko mieliny jest więc czułym markerem
demielinizacji.
3. Poziom BDNF zwiększony w grupie chorych na SM w porównaniu z grupą
kontrolną zdrowych osób wskazuje na aktywny proces regeneracji w obrębie
neuronów.
4. Brak różnic w poziomie BDNF w rzucie choroby i w fazie stabilizacji wskazuje
na to, iż czynnik neurotroficzny pojawia się po rzucie, w odpowiedzi na
uszkodzenie neuronów i utrzymuje się na wyższym poziomie niż w grupie
kontrolnej osób zdrowych.
5. Istniejąca korelacja w poziomie MBP i BDNF w surowicy krwi pacjentów z SM
potwierdza rywalizację pomiędzy procesem demielinizacji neuronów
a odbudową uszkodzeń powstałych w przebiegu SM.
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6. Dyskusja
Zdolność układu nerwowego do regeneracji jest ograniczona. Wszystkie pojawiające się zmiany w obrębie mózgowia w przebiegu SM skutkują stopniowym zaburzeniem funkcjonowania OUN. W przebiegu stwardnienia rozsianego dochodzi do
stopniowej utraty mieliny i oligodendrocytów. Choroba ta najczęściej przebiega
w postaci rzutów, a wraz z pojawieniem się kolejnych, objawy neurologiczne nasilają
się. Istotnym parametrem mówiącym o toczącym się procesie zapalnym i demielinizacji jest stężenie zasadowego białka mieliny. Jak wynika z analizy u osób chorych,
w porównaniu do grupy kontrolnej, obserwujemy wyższe stężenie MBP w surowicy
jak i płynie mózgowo rdzeniowym. Wyniki opisane przez Ohta M i in. w pracy pt:
„Clinical and Analytical Evaluation of an Enzyme Immunoassay for Myeline Basic
Protein In Cerebrospinal Fluid” potwierdzają fakt, iż MBP jest markerem świadczącym
o aktywności choroby. Pacjenci w trakcie rzutu SM prezentują wyższy poziom MBP
w CSF, w porównaniu z materiałem pobranym w czasie stabilizacji choroby [11].
Dodatkowo w czasie remisji, kiedy dochodzi do procesów odnowy w układzie
nerwowym, u osób dotkniętych SM obserwujemy podwyższony poziom czynnika
neutroficznego pochodzenia mózgowego.
Paola Sarchielli i współ. [12] w swojej pracy stawiają hipotezę, że komórki układu
odpornościowego nie są tylko efektorami uszkodzeń mieliny, ale także promują
przetrwanie i odzyskiwanie oligodendrocytów podczas remielinizacji, przez wytwarzanie czynników wzrostu, a zwłaszcza BDNF. Hipotezę tą potwierdzają również
badania Satoshi Yoshimura i współpracowników [13]. W swojej pracy wykazali oni,
że w porównaniu z grupą kontrolną, stężenia BDNF w surowicy pacjentów z RRSM
były znacząco wyższe, zwłaszcza u młodszych pacjentów. Zauważyli, że poziom
BDNF w surowicy zwiększa się we wczesnym stadium choroby, u młodszych osób
z SM. Badania przeprowadzone w niniejszej pracy również potwierdzają hipotezę
udowodnioną w badaniach Staoshi Yoshimura. Początek choroby cechuje się sprawną
regeneracją, oligodendrocyty proliferują i uzupełniają ubytki mieliny. Jednak
z postępem choroby komórki nerwowe nie są w stanie wyrównać tak dużych strat.
Dochodzi do zaburzeń funkcji oligodendrocytów, a z czasem nawet wyczerpania ich
puli. Powoduje, to że proces remielinizacji staje się mniej wydajny. Uszkodzenia
kumulują się co obserwujemy w nasilających się objawach choroby. Badania nad
mechanizmami neuroprotekcji i naprawy w SM stanowią duże wyzwanie dla
naukowców. Wyjaśnienie potencjalnej roli BDNF w SM może mieć konsekwencje
w przyszłych strategiach terapeutycznych. Na dzień dzisiejszy, w efekcie toczącej się
walki wygrywa proces demielinizacji.
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Demielinizacja i remielinizacja w przebiegu SM – przeciwne drużyny
Stwardnienie rozsiane jest to choroba zapalno – demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego,
charakteryzująca się wielofazowym przebiegiem oraz ogniskowymi zmianami w mózgu i rdzeniu
kręgowym. Zmiany te są następstwem wzajemnych procesów demielinizacji i remielinizacji, którym
towarzyszy stan zapalny. Poziom uszkodzenia tkanki nerwowej decyduje o zaawansowaniu choroby.
Etiologia nie jest do końca znana, nie ma bowiem głównego czynnika, który powodowałby tak rozległe
zmiany w OUN. Chorobie przypisuje się jednak charakter autoimmunologiczny. Oznaczanie zasadowego
białka mieliny (MBP) wskazuje na proces demielinizacji, czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego
(BDNF) natomiast jest markerem remielinizacji.
Badaniem objęto grupę 65 chorych na SM, ocenionych pod względem postaci i ciężkości choroby. Poziom
MBP w surowicy chorych na SM był istotnie (p=0,000005) wyższy (Me=73,51 pg/ml) w porównaniu do
grupy kontrolnej (Me=48,2 pg/ml). Również poziom BDNF w surowicy wśród pacjentów z SM był
istotnie wyższy (Me= 34,58 ng/ml, p=0,005) niż w grupie kontrolnej osób zdrowych (Me=29,15 ng/ml).
Wymienione parametry wykazały słabą pozytywną korelacją (R=0,34, p=0,0068) w teście kolejności Rang
Spearmana.
Istniejąca korelacja pomiędzy badanymi parametrami, a także zwiększony ich poziom w porównaniu
z grupą kontrolną świadczy o toczącej się nieustannie „walce” uszkadzania komórek nerwowych i ich
regeneracji w przebiegu SM.
Słowa kluczowe: SM, MBP, BDNF

Demyelination and remyelination in the course of MS – the opposite team
Multiple sclerosis is an inflammatory – demyelinating disease of central nervous system, characterized by
a multi-phase course and changes in focal brain and spinal cord. These changes are the result of mutual
process of demyelination and remyelination, which is accompanied by inflammation. The level of nerve
tissue damage determines the progression of the disease. The etiology is not fully known, because there is
no main factor that would result in extensive changes in the CNS. The disease, however, is attributed to the
nature of autoimmune. Determination of myelin basic protein (MBP) indicates a demyelination process,
brain-derived neurotrophic factor (BDNF), while a marker remyelination.
The study included 65 MS patients evaluated in terms of the form and severity of disease. MBP level in the
serum of MS patients was significantly (p = 0.000005) higher (Me = 73.51 pg /mL) compared to the
control group (Me = 48.2 pg/mL). The level of BDNF in the serum of MS patients was significantly higher
(Me = 34.58 ng/mL, p = 0.005) than in healthy controls (Me = 29.15 ng/mL). These parameters showed
a weak positive correlation (r = 0.34, p = 0.0068) in order Spearman rank test.
The existing correlation between the measured parameters, and their increased level compared to the
control group indicates an ongoing "battle" damage nerve cells and regenerate the course of MS.
Keywords: SM, MBP, BDNF
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KIR4.1 – znaczenie w diagnostyce SM
1. Wstęp
Stwardnienie rozsiane (łac. Sclerosis Multiplex, SM, ang. Multiple Sclerosis, MS) jest
przewlekłą chorobą demielinizacyjną centralnego układu nerwowego, w której na
skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego i toczącego się procesu
zapalnego, dochodzi do uszkodzenia mieliny oraz komórek nerwowych. Zmiany
demielinizacyjne powodują objawy kliniczne w postaci deficytu neurologicznego
o różnym stopniu nasilenia. U chorych obserwuje się postępującą dysfunkcję motoryki,
zaburzenia widzenia, zaburzenia czynności fizjologicznych, które w zależności od
przebiegu choroby, mogą prowadzić do całkowitego inwalidztwa. Choroba dotyka
głównie ludzi młodych, ze szczytem zachorowania przed 30 rokiem życia. Pojawia się
prawie dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Dotyczy ok. 2,5 miliona osób na
świecie, z czego ok. 40 tyś. w Polsce [1]. Etiologia stwardnienia rozsianego jak dotąd
nie została w pełni poznana. Przypuszcza się, że na rozwój choroby mogą mieć wpływ
czynniki genetyczne, środowiskowe oraz przebyte infekcje. Badania nad patogenezą
SM wskazują na autoimmunologiczne podłoże choroby. Trend obecnych badań
naukowych skierowany jest na identyfikację immunoglobulin o charakterze autoprzeciwciał, które mogłyby być markerem charakterystycznym dla stwardnienia
rozsianego. Jako antygeny indukujące specyficzną dla SM odpowiedź immunologiczną
rozważane są wewnątrzprostownicze kanały potasowe KIR4.1.

1.1. Stwardnienie rozsiane – charakterystyka choroby
Istotą SM jest powstawanie zmian patologicznych w różnym czasie i różnych
miejscach ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pojawienie się objawów
neurologicznych określamy terminem rzutu choroby. Ze względu na zróżnicowany
przebieg procesu chorobowego w zakresie częstości rzutów oraz częstości narastania
objawów neurologicznych w 1996 roku Narodowe Stowarzyszenie Stwardnienia
Rozsianego wyróżniło cztery postacie przebiegu SM. Rozróżnienie postaci ma wpływ
na leczenie, a także wymaga innej diagnostyki. Są to: postać remitująco-nawracająca
(RRMS) (diagnozowana u ok. 85% osób), postać wtórnie postępująca (SPMS), postać
pierwotnie postępująca (PPMS) oraz postać postępująco-nawracająca (SPMS). W celu
dokonania obiektywnej oceny stanu pacjenta chorego na SM, która ma znaczenie
zarówno dla rozpoczęcia jak i kontynuacji terapii, stosuje się najczęściej skalę
1
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niewydolności ruchowej – EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale) opracowaną
w 1983 roku przez Johna Kurtzke. Jest to 10-stopniowa skala, gdzie wynik od 0 do 5,5
punktów wskazuje, że chory może samodzielnie chodzić, od 6 do 6,5 oznacza potrzebę
stosowania wspomagania przy poruszaniu się, natomiast wynik powyżej 7 wskazuje na
konieczność spędzenia dnia w łóżku lub wózku inwalidzkim. Ostatni 10 punkt
świadczy o zgonie pacjenta [2]. Pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane mają
skrócony średni czas życia o 5-7 lat w porównaniu z populacją ogólną. Umierają
zwykle z powodu powikłań towarzyszących chorobie [3, 4]. Złożony patomechanizm
choroby i rozsiany charakter zmian powodują, że zarówno obraz kliniczny, jak
i przebieg SM jest niezwykle różnorodny. Nie ma specyficznego markera choroby,
a rozpoznanie opiera się na sumie objawów klinicznych i badań dodatkowych, po
spełnieniu obowiązujących kryteriów diagnostycznych według Mc Donalda. Wszystko
to sprawia, że postawienie diagnozy w przypadku stwardnienia rozsianego przysparza
wielu problemów i w dalszym ciągu często bywa nieprawidłowa (nawet w 30%).
Błędna diagnoza naraża pacjenta na skutki uboczne niewłaściwej terapii oraz opóźnia
stosowanie właściwych rozwiązań dla danego schorzenia i tym samym ogranicza
możliwości przeciwdziałania chorobie [5].

1.2. Patogeneza i etiologia stwardnienia rozsianego
Komórki glejowe obok neuronów są podstawowym budulcem tkanki nerwowej.
Razem z neuronami tworzą integralną sieć wzajemnych, zależnych funkcjonalnie
połączeń. Komórki glejowe stanowią grupę zróżnicowaną strukturalnie i czynnościowo. W ośrodkowym układzie nerwowym występują w trzech podstawowych
rodzajach: jako astrocyty, oligodendrocyty i ependymocyty. Oligodendrocyty tworzą
osłonki mielinowe aksonów, które stanowią ochronę mechaniczną i pełnią funkcje
izolacyjne w przewodzeniu impulsów elektrycznych przez neurony. Astrocyty poprzez
liczne rozgałęzienia pośredniczą w kontakcie komórek nerwowych z naczyniami
włosowatymi, zapewniając tym samym wymianę między komórkami układu
nerwowego a krwiobiegiem i regulując barierę krew-mózg. Oprócz tego biorą także
udział w procesach regulacyjnych transmisji synaptycznej i mielinizacji. Mielina to
struktura lipidowo-białkowa. Jej odcinkowy układ zapewnia skokowe przewodnictwo
nerwowe, które jest szybsze i energetycznie oszczędniejsze. Według immunologicznej
teorii stwardnienia rozsianego inicjacja procesu zapalnego związana jest z aktywacją
autoreaktywnych limfocytów T, które przedostają się przez barierę krew-mózg i wnikają do ośrodkowego układu nerwowego. rozprzestrzeniania się stanu zapalnego
i uszkodzenia mieliny następuje zmniejszenie ochrony aksonów, redystrybucja kanałów jonowych oraz destabilizacja błonowych potencjałów czynnościowych uniemożliwiając właściwą transmisję impulsów nerwowychTutaj po ponownej aktywacji przez
komórki prezentujące antygen przyczyniają się wraz z makrofagami i komórkami
mikrogleju poprzez uwalniane prozapalnych cytokin, wolnych rodników, proteaz oraz
tleneku azotu do powstawania ognisk demielinizacji – tzw. plak. W miarę. Nadal
niewiele wiadomo o mechanizmie zapoczątkowującym rozwój choroby. Wykazano, że
do powstawania plak demielinizacyjnych konieczna, oprócz limfocytów T jest także
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aktywacja limfocytów B oraz wytwarzanie autoprzeciwciał. Jako główną przyczynę
nieprawidłowej odpowiedzi autoimmunologicznej podejrzewa się czynniki zakaźne tj.:
wirusa opryszczki typu 6, wirusa Epsteina-Barra, wirusa świnki, różyczki, zakażenie
chlamydiami, które na zasadzie molekularnego podobieństwa wywołują powstawanie
autoprzeciwciał skierowanych przeciwko niektórym białkom budulcowym OUN.
Przypuszcza się, że na rozwój choroby mogą mieć także wpływ czynniki genetyczne,
środowiskowe, alergiczne oraz społeczno-kulturowe. Potwierdzeniem autoimmunologicznego podłoża choroby jest immunopatologiczny charakter demielinizacji,
o którym świadczy występowanie limfocytów B, immunoglobulin i komórek plazmatycznych w ogniskach zapalnych OUN. W obecności plazmocytów następuje synteza
immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) [6, 7]. Odzwierciedleniem
tego jest występowanie prążków oligoklonalnych w badaniu PMR metodą ogniskowania izoelektrycznego. Równolegle prążki oligoklonalne oznacza się w surowicy.
Występowanie prążków oligoklonalnych w PMR, przy braku ich w surowicy świadczy
o wewnątrzoponowej syntezie immunoglobulin. Badanie to jest częścią diagnostyki
SM i daje wyniki pozytywne u 98% chorych. Nie jest jednak specyficzne. Obecność
prążków oligoklonalnych wykazano także w innych jednostkach chorobowych OUN,
dlatego badanie to nie jest wystarczającym do postawienia diagnozy stwardnienia
rozsianego.

1.3. Udział kanałów potasowych KIR4.1 w przebiegu i diagnostyce
stwardnienia rozsianego
Trend obecnych badań naukowych skierowany jest na identyfikację immunoglobulin o charakterze autoprzeciwciał, które mogłyby być markerem charakterystycznym dla stwardnienia rozsianego. Ze względu na to, że demielinizacja jest
kluczowym elementem patogenezy tej choroby, celem intensywnych poszukiwań
w pierwszej kolejności były przeciwciała do antygenów mieliny. Wśród nich wyróżnić
można białka strukturalne otoczki mielinowej takie jak zasadowe białko mieliny
(MBP) [8], mielinową glikoproteinę oligodentrocytów (MOG) [9], białko proteolipidowe mieliny (PLP), [10] czy glikoproteinę związaną z mieliną (MAG) [11].
Ostatnie badania dowodzą, że humoralna odpowiedź autoimmunologiczna nie jest
jedynie ograniczona do mieliny. Autoprzeciwciała powstają także przeciwko różnym
typom komórek ośrodkowego układu nerwowego, w tym neuronom, oligodendrocytom [12], astrocytom [13] oraz komórkom immunologicznym, co jednocześnie
potwierdza złożony charakter choroby.
Jako antygeny odgrywające znaczącą rolę w patogenezie SM rozważane są
wewnątrzprostownicze kanały potasowe KIR4.1 (ang. inwardly rectifying) [14].
W ośrodkowym układzie nerwowym kanały te rozmieszczone są w błonach komórkowych oligodendrocytów i subpopulacji astrocytów. Białko budujące kanał potasowy
składa się z dwóch zewnątrzkomórkowych domen i dwóch regionów transbłonowych.
Kanały Kir mogą być homotetramerami, posiadającymi cztery jednostki KIR4.1 lub
heterotetramerami, zbudowanymi z dwóch jednostek KIR4.1 i dwóch KIR5.1 [15]
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Rolą kanałów potasowych KIR4.1 jest selektywne, dokomórkowe przepuszczanie
jonów potasu oraz utrzymanie ujemnego błonowego potencjału spoczynkowego [16].

2. Cel pracy
Pojawiające się w literaturze doniesienia o roli ATP-zależnych kanałów
potasowych KIR4.1 w patogenezie SM skłoniły nasz zespół do przeprowadzenia
niezbędnych w tym celu badań i analizy otrzymanych wyników w zależności od
postaci choroby, niepełnosprawności i porównania z kontrolną grupą osób zdrowych.

3. Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 70 pacjentów chorych na SM, w wieku od 14 do 69 lat
(średnia 41 lat), wśród których 55,7% (39 osób) stanowiły kobiety i 31 osób stanowili
mężczyzni (44,2%). Pacjenci leczeni byli w Klinice Neurologii Samodzielnego
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, w latach 2012-2015. Czas trwania choroby
wynosił średnio 4 lata. Pacjenci mieli rozpoznane różne postacie SM. Najliczniejszą
grupę (40 osób – 57,1%) stanowili pacjenci z rozpoznaną rzutowo-remisyjną postacią
SM, 21,4% (15 osób) to pacjenci z przewlekle postępującą postacią SM, 5 pacjentów
(7,1%) miało rozpoznaną wtórnie postępującą postać SM. Liczną grupę (14,3% – 10
osób) stanowili pacjenci z klinicznie izolowanym zespołem objawów (CIS),
uważanym za pierwszy objaw SM. W grupie badanych chorych na SM, 35 osób (51%)
to pacjenci w stabilnej fazie choroby, 34 osoby (48,5%) miały rzut choroby. Stopień
niepełnosprawności pacjentów oceniono w skali EDSS. Pacjenci z łagodną
niepełnosprawnością (od 1-3,5 w skali EDSS) stanowili 70% ogólnej liczby chorych,
14 osób (20%) prezentowało umiarkowany stopień niepełnosprawności oceniany jako
4-5 w skali EDSS, pozostała grupa 7 pacjentów (10%) oceniona została jako 6-9
punktów EDSS. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego u 50 pacjentów (71,5%)
uzyskano pozytywny wynik prążków oligoklonalnych, 28,5% (20 pacjentów) miało
wynik negatywny (Tab.1).
Grupę kontrolną stanowiło 133 osoby zdrowe i pacjenci, u których wykluczono
choroby o podłożu demielinizacyjnym i zapalnym ośrodkowego układu nerwowego.
Wśród badanych kobiety stanowiły 69,9% (93 osoby), mężczyźni natomiast stanowili
30,1%. Wiek w grupie kontrolnej zawierał się w zakresie od 12-71 lat.
Materiałem użytym do badań była surowica krwi i płyn mózgowo-rdzeniowy,
przygotowane wg standardowej procedury, przechowywany w temp -70oC. W grupie
kontrolnej materiałem badawczym była surowica krwi.
Na podstawie historii choroby pacjentów uzyskano podstawowe informacje
o postaci choroby, stopniu niewydolności ruchowej, ocenianej w skali EDSS, czasie
trwania choroby oraz obecności prążków oligoklonalnych. Poziom KIR4.1 w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym został oceniony przy użyciu gotowego
zestawu ELISA firmy USCN Life Science, zgodnie ze standardową procedurą oznaczania. W celu opracowania wyników badań użyto oprogramowania STATISTICA 12.5.
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4. Analiza wyników
Pierwszym etapem analizy była statystyka opisowa dla danych ilościowych oraz
testy liczności dla danych jakościowych. Następnie dokonano analizy rozkładu danych
testem Schapiro-Wilka. Uzyskano rozkład różny od normalnego dla większości analizowanych wyników, co warunkuje dobór testów w dalszej części analizy statystycznej.
Tabela 1. Statystyka opisowa w grupie badanej i kontrolnej

Wiek
Czas trwania
choroby (lata)
KIR4.1 surowica
(ng/ml)
KIR4.1 pmr
(ng/ml)

Wiek
KIR4.1 surowica
(ng/ml)

Średnia
40,718

Statystyki opisowe
Pacjenci z SM, n=70
Mediana
Minimum
Maksimum
41
14
69

Odch. std.
12,349

4,081

2,000

0,000

24,000

5,363

4,102

1,685

0,180

34,200

5,799

0,972

0,670

0,340

2,680

0,508

Grupa kontrolna, n=133
Mediana
Minimum
Maksimum
42,000
12,000
91,000

Odch. std.
17,980

Średnia
44,233
2,075

1,5400

0,230

23,100

3,293

Żródło: [opracowanie własne]

Porównania grupy chorych i zdrowych dokonano przy użyciu testu U MannaWhitneya. Istotną różnicę (p=0,008094) w poziomie KIR4.1 w surowicy uzyskano
porównując grupę pacjentów chorych na SM i grupę kontrolną (Wykres 1.) W grupie
chorych w surowicy krwi poziom KIR4.1 był wyższy niż w badanej grupie kontrolnej
(Tabela 1.)
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Wykres 1. Poziom KIR4.1 w surowicy w grupie chorych na SM I w grupie badanej. Test U Manna-Whitneya
[opracowanie własne]

Uzyskano istotną różnicę (p= 0,0438) w poziomie KIR4.1 w surowicy pacjentów
z SM względem fazy choroby. Pacjenci w stabilnej fazie choroby prezentują wyższy
(Me= 2,09) poziom KIR4.1 w surowicy, natomiast podczas rzutu poziom KIR4.1 jest
niższy (Me=1,56) (Wykres 2). Brak natomiast istotnej korelacji w poziomie KIR4.1
oznaczonym w płynie mózgowo-rdzeniowym w tej grupie chorych (Tabela 2).
Tabela 2. Poziom KIR4.1 w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z SM i w grupie
kontrolnej

Pacjenci SM
– Rzut (1)
n=39
KIR4.1 surowica
(ng/ml)
KIR4.1 pmr
(ng/ml)
Pacjenci SM
– brak rzutu (0)
n=31
KIR4.1 surowica
(ng/ml)
KIR4.1 pmr
(ng/ml)

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

Odch. std.

3,234

1,560

0,180

20,960

4,737

1,046

1,420

0,340

1,530

0,471

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

Odch. std.

5,195

2,090

0,320

34,200

6,835

0,881

0,630

0,420

2,680

0,543

Żródło: [opracowanie własne]
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Wykres 2. Poziom KIR4.1 w surowicy krwi pacjentów z SM w rzucie (1) i w fazie stabilizacji choroby (0)
[opracowanie własne]

W populacji ogólnej badanych próbek uzyskano istotną (p=0,0104) różnicę
w poziomie KIR4.1 w surowicy krwi względem płci (Wykres 3). Nie zauważono
natomiast istotnych różnic w poziomie KIR4.1 w płynie mózgowo-rdzeniowym.
40
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Wykres 3. Poziom KIR4.1 w surowicy krwi u kobiet i u mężczyzn [opracowanie własne]
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Porównanie poziomu KIR4.1 w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym
pacjentów nie wykazały istotnych różnic w zależności od obecności prążków
oligoklonalnych.
Przy użyciu testu Anova rang Kruskala-Wallisa zbadano wpływ różnych postaci
SM na poziom KIR4.1 w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów. Nie
wykazano istotnych zależności w grupie chorych w żadnym z badanych materiałów.
Stopień niewydolności ruchowej pacjentów natomiast istotnie (p=0,0497) wpływa na
poziom wewnątrzprostowniczych potasowych kanałów KIR4.1 w surowicy krwi
(Tabela 3, Wykres 4).
Tabela 3. Poziom KIR4.1 w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z SM w zależności od
stadium zaawansowania klinicznego; 1 – pacjenci z łagodną niepełnosprawnością (od1-3,5 EDSS);
2 – pacjenci z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (4-5 EDSS); 3 – pacjenci z zaawansowaną
niepełnosprawnością (6-9 EDSS)

Pacjenci z SM
Średnia
KIR4.1 surowica
(ng/ml)
KIR4.1 pmr
(ng/ml)

1,610

0,180

20,960

4,246

1,002

0,735

0,340

2,680

0,530

Mediana

EDSS=2, n=14
Minimum
Maksimum

Odch. std.

3,876

2,005

0,320

12,820

4,078

1,023

1,075

0,440

1,510

0,469

Średnia
KIR4.1 surowica
(ng/ml)
KIR4.1 pmr
(ng/ml)

Odch. std.

3,225

Średnia
KIR4.1 surowica
(ng/ml)
KIR4.1 pmr
(ng/ml)

Statystyki opisowe
EDSS=1, n=49
Mediana
Minimum
Maksimum

Mediana

EDSS=3, n=7
Minimum
Maksimum

Odch. std.

10,508

2,260

1,670

34,200

12,364

0,652

0,510

0,430

1,460

0,361

Żródło [opracowanie własne]
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Wykres 4. Poziom KIR4.1 w surowicy krwi pacjentów z SM, w zależności od stopnia niewydolności
ruchowej (EDSS) [opracowanie własne]

5. Dyskusja
W 2012 roku zespół badaczy pod kierunkiem Srivastrava wykazał w surowicy
pacjentów chorych na SM obecność przeciwciał klasy IgG o wysokiej reaktywności
w stosunku do białek membranowych komórek gleju [14]. W toku dalszej analizy
wykazano, że są to przeciwciała skierowane przeciwko kanałom potasowym KIR4.1,
reagujące z odcinkiem 83-120 sekwencji aminokwasów w pierwszej zewnątrzkomórkowej domenie białka. Przy użyciu metody ELISA potwierdzono ich obecność w surowicy 47% badanych pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym
i w surowicy tylko 1% pacjentów z innymi chorobami neurologicznymi. Brak przeciwciał wykazano u zdrowych osób z grupy kontrolnej. Jednocześnie nie uzyskano żadnej
korelacji pomiędzy ich poziomem w surowicy, a postacią choroby, czy obecnością
prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Badania na zwierzętach
prowadzone przez ten sam zespół wykazały, że odpowiedź immunologiczna wobec
KIR4.1 może wywoływać uszkodzenia komórek glejowych. Wyizolowane
przeciwciała wprowadzono do komory czwartej mózgu myszy, co spowodowało
znaczne obniżenie ekspresji kanałów potasowych KIR4.1 w astocytach, a także
aktywację układu dopeł-niacza w miejscu występowania tych kanałów w móżdżku.
Wyniki te dały podstawę do rozważenia białka KIR4.1 jako potencjalnego
autoimmunogenu, charakterystycz-nego dla stwardnienia rozsianego. Potwierdzeniem
tej tezy było wykrycie przeciwciał anty KIR4.1 w badaniach nad dziecięcą postacią
choroby demielinizacyjnej, gdzie wykazano ich obecność u ponad połowy badanych
pacjentów, obok negatywnych wyników dla grupy kontrolnej [17].
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Założono, że udział kanałów potasowych KIR4.1 w patogenezie SM może być
analogiczny do udziału kanału wodnego – akwaporyny 4 (AQP4) w przebiegu choroby
o charakterze demielinizacyjnym zwanej Zespołem Devic'a lub NMO – Neuromyelitis
Optica [18, 19]. Przeciwciała przeciwko akwaporynie 4 wykryto u blisko 80%
pacjentów z NMO, natomiast u pacjentów z SM były one nieobecne [20, 21].
Akwaporyna 4, podobnie jak KIR4.1 rozmieszczona jest w wypustkach astocytów,
kontaktujących się z naczyniami i synapsami [22, 23]. Jednakowe rozmieszczenie
w ośrodkowym układzie nerwowym sugeruje współdziałanie obu kanałów w regulacji
homeostazy wodnej i potasowej. Chociaż badania z udziałem transgenicznych myszy
wykazały niezależność funkcjonalną obu kanałów [24], akwaporyna 4 może w pośredni sposób (poprzez wpływ na objętość zewnątrzkomórkową) modyfikować
działanie kanału KIR4.1 [25]. Do momentu wykrycia przeciwciał przeciw AQP 4,
Zespół Devic'a traktowano jako formę stwardnienia rozsianego [13]. W odróżnieniu od
SM w NMO obserwuje się pierwotne uszkodzenie astrocytów, wynikające z humoralnej odpowiedzi przeciw akwaporynie-4 i wtórną demielinizację [26]. O różnych
mechanizmach powodujących rozwój tych chorób świadczy także odpowiedź
pacjentów na stosowanie różnych immunoterapii w SM i NMO.
Obecność przeciwciał przeciwko KIR4.1, ale u znacznie mniejszej części badanych
została także potwierdzona w badaniach zespołu Brilla [27]. Seropozytywnych było
26% pacjentów z SM i 25% pacjentów z klinicznie izolowanym syndromem SM (CIS
– ang. clinically isolated syndrome). Jednocześnie uzyskano dodatni wynik u 12%
pacjentów z chorobami neurologicznymi o innej etiologii i u 3% zdrowych pacjentów.
Dodatkowo do badań włączono grupę pacjentów z NMO, w której przeciwciała anty
KIR4.1 wykryto u 22% przypadków, niezależnie od jednoczesnej obecności przeciwciał przeciw akwaporynie 4. Nie znaleziono natomiast żadnej korelacji pomiędzy
obecnością przeciwciał anty KIR4.1 i wiekiem, płcią, stopniem zaawansowania
choroby wyrażonym w skali EDSS, czasem jej trwania, czy obecnością prążków
oligoklonalnych u pacjentów z SM. Odnotowano natomiast znacznie wyższe poziomy
tych przeciwciał u pacjentów, u których aktualnie występował rzut choroby.
W kolejnych, niezależnych badaniach uzyskano wyniki, które zakwestionowały
rolę kanałów potasowych w patogenezie SM [28, 29]. Zrodziło to wątpliwości co do
rzeczywistego wzrostu autoprzeciwciał KIR4.1 u pacjentów z SM. W osobnych
badaniach Nerrant [29] i Malyavantham [30] oznaczyli podobny poziom przeciwciał
przeciw KIR4.1 w surowicy pacjentów z SM. Obecne były tylko u około 7% pacjentów, przy czym wynik pozytywny był także u 4% zdrowych osób z grupy kontrolnej i około 4% osób z innymi dysfunkcjami neurologicznymi [30]. W obu przypadkach w testach ELISA użyto syntetycznego peptydu KIR4.1, zawierającego
sekwencję aminokwasów 83-120 zewnątrzbłonowej domeny białka KIR4.1. Następne
doniesienia wykazywały obecność tych przeciwciał u bardzo wąskiej grupie badanych
lub ich całkowity brak zarówno w surowicy jak i płynie mózgowo-rdzeniowym
[31-33].
Według współautora pierwotnych badań przyczyną braku odtwarzalności wyników
jego grupy są różnice w metodologii, wynikające ze stosowaniu w testach ELISA
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białek KIR4.1 różnego pochodzenia (wyizolowanych z transfekowanych komórek
HEK 293 lub syntetycznych) [15]. Różne powinowactwo przeciwciał wynika ze
zróżnicowanej konformacji i stopnia glikacji białek kanałów potasowych. Najnowsze
badania także potwierdzają, że przyczyną rozbieżności wyników może być niejednolita
procedura analityczna [34]. Autorzy podkreślają, że najważniejszym aspektem analizy
jest izolacja z lizatów komórek HEK właściwej, niskoglikowanej formy białka KIR4.1
(LG-KIR4.1), obecnej głównie w oligodendrocytach. Prawdopodobnie to właśnie ten
rodzaj kanałów potasowych indukuje odpowiedź autoimmunologiczną u chorych na
SM [15]. Niewłaściwe przeprowadzenie tego etapu może drastycznie wpływać na
wynik. W badaniach odtworzono oryginalną procedurę analityczną [14], którą objęto
grupę 48 pacjentów z SM oraz 41 pacjentów zdrowych. W pierwotnej analizie wykazano różnicę w obecności przeciwciał przeciw KIR4.1 w grupie SM (8% badanych)
i w grupie kontrolnej (4% badanych). W drugiej części analizy uwzględniono stopień
oczyszczenia frakcji eluatów białkowych oraz możliwość występowania reakcji
niespecyficznych. Stosując te dwa kryteria, zredukowano grupę badaną do 29 pacjentów z SM i 22 pacjentów zdrowych. Wówczas poziom przeciwciał anty KIR4.1
oznaczono odpowiednio u 28 i 5% przypadków. Pomimo obniżonej czułości, uzyskane
wyniki nie negują pierwotnych rezultatów. Tym samym potwierdzają przypuszczenie,
że obecność przeciwciał przeciw kanałom potasowym KIR4.1 może mieć istotne
znaczenie w diagnostyce SM. Procedura analizy ilościowej wymaga jednak
ujednolicenia i uproszczenia.
Badania przeprowadzone w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie potwierdzają obecność przeciwciał przeciwko KIR4.1
u pacjentów z SM.

6. Wnioski
1. W populacji ogólnej KIR4.1 w surowicy mężczyzn istotnie różni się od poziomu
KIR4.1 w surowicy kobiet;
2. Istotna różnica w poziomie KIR4.1 w surowicy pacjentów z SM w porównaniu
z kontrolna grupą osób zdrowych, brak istotnych różnic w poziomie KIR4.1
w płynie mózgowo-rdzeniowym w grupie kontrolnej i zdrowych;
3. Pacjenci w stabilnej fazie choroby prezentują wyższy poziom KIR4.1
w surowicy, natomiast podczas rzutu poziom KIR4.1 jest niższy. Faza choroby
nie wpływa na poziom KIR4.1 w płynie mózgowo-rdzeniowym;
4. Porównując grupy pacjentów w zależności od stopnia niepełnosprawności
można zauważyć istotne różnice w poziomie KIR4.1 w poszczególnych
grupach, Wzrost wartości wraz ze wzrostem stopnia niepełnosprawności;
5. Poziom KIR4.1 w surowicy i PMR nie zmienia się w zależności od obecności
prążków oligoklonalnych i postaci choroby.
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KIR4.1 – znaczenie w diagnostyce SM
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), o charakterze
zapalno-demielinizacyjnym. Ogniska zapalne powstają na skutek uszkodzenia i rozpadu mieliny
otaczającej włókna nerwowe, co z kolei powoduje upośledzenie przewodzenia impulsów nerwowych.
Kluczowym elementem patogenezy SM jest demielinizacja, dlatego też celem intensywnych badań
w pierwszej kolejności były przeciwciała do antygenów mieliny. Udowodniono, że humoralna odpowiedź
autoimmunologiczna nie jest ograniczona jedynie do mieliny. Autoprzeciwciała powstają także przeciwko
neuronom, oligodendrocytom lub astrocytom, co jednocześnie potwierdza złożony charakter choroby. Jako
antygeny odgrywające znaczącą rolę w patogenezie SM rozważane są wewnątrzprostownicze kanały
potasowe KIR4.1, odpowiedzialne są za selektywną, dokomórkową przepuszczalność jonów potasu oraz
za utrzymanie silnie ujemnego błonowego potencjału spoczynkowego. Ich lokalizacją są głównie komórki
makrogleju.
Badaniem objęto grupę 70 chorych na SM, ocenionych pod względem postaci i ciężkości choroby. Poziom
KIR4.1 w surowicy chorych był istotnie (p=0,0058) wyższy (Me=1,68 ng/ml) w porównaniu do grupy
kontrolnej (Me=1,54 ng/ml), w aktywnej fazie choroby poziom KIR4.1 w surowicy był niższy (Me=1,56
ng/ml) niż podczas stabilizacji choroby (Me= 2,09 ng/ml). Wykazano również istotną (p=0,049) zależność
w poziomie KIR4.1 w surowicy od stanu zaawansowania choroby wyrażonego w skali EDSS.
Immunogenność kanałów potasowych może mieć istotne znaczenie w przebiegu SM.
Słowa kluczowe: KIR4.1, stwardnienie rozsiane

KIR4.1 – significance in the diagnosis of MS
Multiple sclerosis is a chronic CNS disease of the immunosuppressive nature. Inflammatory foci are
caused by the damage and disintegration of the myelin surrounding the nerve fibers, which in turn impairs
the conduction of nerve impulses. The key element of MS pathogenesis is demyelination, and therefore the
purpose of intensive research was primarily antibodies to myelin antigens. It has been proven that the
humoral autoimmune response is not limited to myelin. Autoantibodies are also produced against neurons,
oligodendrocytes or astrocytes, which at the same time corroborates the complex nature of the disease. As
the antigens that play a significant role in the pathogenesis of MS, the potassium channels KIR4.1 are
responsible for the selective, cellular permeability of potassium ions and the maintenance of a strongly
negative membrane resting potential. Their location is mainly macroculide cells.
The study enrolled a group of 70 MS patients, evaluated in terms of form and severity of the disease.
KIR4.1 level in the serum of patients was significantly (p = 0.0058) higher (Me = 1.68 ng/mL) compared
to the control group (Me = 1.54 ng/mL), in the active phase of the disease KIR4 level. 1 in serum was
lower (Me = 1.56 ng/mL) than during disease stabilization (Me = 2.09 ng/mL). There was also a significant
(p = 0.049) correlation in serum KIR level 4.1 on the EDSS scale.
The immunogenicity of potassium channels may be significant in the course of MS.
Key words: KIR4.1, multiple sclerosis.
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Cukrzyca typu 2 jako epidemia XXI wieku.
Możliwości fizjoterapeutyczne
w kompleksowym leczeniu neuropatii
i stopy cukrzycowej
1. Wstęp
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią
wynikającą z defektu działania lub niedoboru insuliny. Najczęstszą jej postacią jest
cukrzyca typu 2 polegająca na zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę (insulinooporność). Jest to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez ONZ za epidemię XXI
wieku [1].
Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej z 2015 roku na
cukrzycę choruje 415 mln ludzi na świece, a do 2040 roku liczba ta ma wzrosnąć do
642 mln [2]. W Polsce szacuje się, że liczba diabetyków wynosi 2,33 mln [1].
Zwiększająca się liczba zachorowań może być związana z niezdrowym stylem życia,
otyłością lub nadciśnieniem i jest obserwowana szczególnie w państwach rozwijających się. Cukrzyca może prowadzić do wielu groźnych powikłań, będących przyczyną
niepełnosprawności, jak i stanowiących zagrożenie życia. Najczęstszymi przewlekłymi
powikłaniami są: uszkodzenie wzroku, choroby układu krążenia oraz uszkodzenia
układu nerwowego, w dalszej konsekwencji wystąpienie zespołu stopy cukrzycowej
i zagrożenie amputacją [1, 2]. Według Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków średnio
co drugi pacjent z zespołem stopy cukrzycowej jest poddawany amputacji [1].
Leczenie powikłań cukrzycy należy prowadzić w sposób kompleksowy. Powinno się
ono składać z farmakoterapii, diety, edukacji oraz fizjoterapii.
Fizjoterapia jest bardzo ważnym, choć często nie docenianym elementem terapii
osób chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego w pracy przedstawiono możliwości
zastosowania różnych metod fizjoterapeutycznych w celu poszerzenia wiedzy na temat
roli fizjoterapii w tej grupie chorych i uświadomienia, jakie korzyści płyną ze
stosowania różnych zabiegów fizjoterapeutycznych.
Postępowanie fizjoterapeutyczne ma na celu poprawę stanu funkcjonalnego,
zmniejszenie dolegliwości bólowych, ale również spowolnienie postępu choroby
i oddalenie w czasie amputacji. Formy fizjoterapeutyczne, które można zastosować to
zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, masaż oraz leczenie uzdrowiskowe.
Należy jednak pamiętać, że pierwszym krokiem powinno być uregulowanie cukrzycy [3].
1
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2. Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie piśmiennictwa, różnych metod
fizjoterapeutycznych, które można stosować u osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz
ich roli i efektów zastosowania w powikłaniach cukrzycy.

3. Neuropatia cukrzycowa
Najczęstszym przewlekłym powikłaniem cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa,
która wynika z uszkodzenia obwodowego układu nerwowego. Stanowi ona przyczynę
silnych dolegliwości, obniżenia jakości życia, jest również uznanym czynnikiem
zespołu stopy cukrzycowej, a nawet nagłego zgonu [4, 5]. Definiowana jest jako
„obecność u chorych na cukrzycę objawów podmiotowych lub przedmiotowych
świadczących o zaburzeniu funkcji obwodowych włókien nerwowych po wykluczeniu
innych przyczyn neuropatii” [6]. Ze względu na różnorodność kryteriów diagnostycznych trudno jest jednoznacznie określić częstość występowania neuropatii
cukrzycowej. Może ona dotyczyć 7-93% chorych [4]. Poza hiperglikemią na
zwiększenie ryzyka wystąpienia tego powikłania mają wpływ również inne czynniki,
jak: spożywanie alkoholu, palenie papierosów, dyslipidemia oraz nadciśnienie tętnicze.
Neuropatia cukrzycowa może objąć praktycznie każdy fragment układu nerwowego, ale najbardziej powszechnym obrazem klinicznym jest przewlekła polineuropatia czuciowo-ruchowa [7, 8]. Początkowo nie wywołuje ona objawów istotnych
klinicznie, pojawiają się one dopiero w fazie zaawansowanych zmian morfologicznych
nerwów. Objawy najczęściej rozpoczynają się od palców stóp, następnie przenoszą się
w kierunku proksymalnym. Zmiany te częściej pojawiają się w kończynach dolnych
– „skarpetkowe zaburzenia czucia”, rzadziej w kończynach górnych – „rękawiczkowe
zaburzenia czucia” [9, 10]. Kolejnym objawem jest ból, który może mieć charakter
piekący, rwący, palący, samoistny lub napadowy. Dolegliwości bólowe mogą być
bardzo nasilone lub w ogóle nieodczuwalne. W przypadku zajęcia włókien ruchowych
mogą wystąpić ubytki masy mięśniowej, a więc osłabienie siły mięśniowej oraz osłabienie, lub zniesienie odruchów ścięgnistych. Występujące zaburzenia propriocepcji
powodują niepewny chód, „uczucie stąpania po wacie” [10, 11].

4. Zespół stopy cukrzycowej
Definicja stopy cukrzycowej mówi, że jest to „zakażenie i/lub owrzodzenie i/lub
destrukcja tkanek głębokich stopy (np. kości) spowodowane uszkodzeniem nerwów
obwodowych i/lub naczyń stopy o różnym stopniu zaawansowania. Z definicji tej
wynika podział na stopę cukrzycową neuropatyczną, naczyniową i mieszaną” [5]. Ze
względu na to, jak szybko może doprowadzić do inwalidztwa, jest jednym z najcięższych powikłań cukrzycy. Uważana jest również za najczęstszą przyczynę amputacji
niespowodowanych urazem oraz należy do najtrudniejszych i najbardziej kosztownych
problemów współczesnej diabetologii [5, 12, 13].
Rolę w rozwoju zespołu stopy cukrzycowej odgrywa wiele czynników często
współistniejących ze sobą. Dwa najważniejsze to opisana wyżej obwodowa neuropatia
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czuciowo-ruchowa oraz czynnik naczyniowy. Wystąpienie neuropatii ruchowej
powoduje zaniki mięśniowe, co wiąże się z zaburzeniem równowagi mięśniowej
i biomechaniki stopy. Stopa ulega zniekształceniu, wypłaszczone zostają łuki stopy,
zaburzając rozkładanie się siły nacisku na podłoże, pojawiają się modzele. Powodują
one ucisk na głębiej położone tkanki i są przyczyną powstawania owrzodzeń, które,
według danych, w 85% kończą się amputacją [6]. Inną, najczęstszą przyczyną
powstania owrzodzeń (około 80%) jest uraz zewnętrzny, np. zranienie, które jeśli się
powtarza, spowodować może wystąpienie owrzodzenia i infekcję [6]. Istotne jest, że
neuropatia czuciowo-ruchowa związana jest z uszkodzeniem czuciowych włókien
nerwowych. Przez występowanie zaburzeń czucia bólu, temperatury oraz dotyku chory
nie jest świadomy ran, skaleczeń powstających na jego stopach. Kolejnym czynnikiem
mającym udział w rozwoju zespołu stopy cukrzycowej jest neuropatia autonomiczna
prowadząca do zaburzeń troficznych. Zmniejszenie potliwości stóp razem z wysuszeniem skóry sprzyja jej pęknięciom, a każde przerwanie ciągłości skóry stanowi
ryzyko infekcji. Czynnik naczyniowy powoduje niedokrwienie kończyn oraz upośledza
proces gojenia. Do innych czynników sprzyjających rozwojowi stopy cukrzycowej
należą: nieodpowiednia higiena stóp lub niewłaściwe obuwie. Warto zaznaczyć, że
często problemy ze stopami wynikają z nieodpowiedniej edukacji pacjenta lub jego
nieświadomości o istniejącej chorobie i jej powikłaniach [6, 11, 12, 14].

5. Kinezyterapia
Kinezyterapia to metoda wykorzystująca ruch jako środek leczniczy, stanowi
podstawowy element większości procesów usprawniania. Dzieli się ona na miejscową
i ogólnoustrojową. Ruch jest niezwykle ważnym elementem kompleksowej rehabilitacji chorego z cukrzycą, jak i jej powikłaniami w postaci neuropatii i stopy
cukrzycowej. Nawet niewielka aktywność kontynuowana przez dłuższy czas zwiększa
wrażliwość na insulinę oraz pozwala na obniżenie poziomu hemoglobiny glikolowanej, która jest czynnikiem świadczącym o wyrównaniu cukrzycy. Dzięki temu
zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań. Celem podejmowanego wysiłku fizycznego jest utrzymanie lub przywrócenie jak największej sprawności, pozwalającej na
podejmowanie podstawowych czynności. Ruch razem z odpowiednią dietą jest
skutecznym narzędziem walki z hiperlipidemią oraz z otyłością często występującą
wśród diabetyków. Ćwiczenia mogą mieć także wpływ na tempo rozwoju neuropatii
cukrzycowej [3, 15].
Decyzja o wprowadzeniu treningu fizycznego jest podejmowana przez lekarza
prowadzącego, który podczas kwalifikacji powinien uwzględnić masę ciała, wiek,
występujące powikłania, choroby współistniejące oraz przeciwwskazania. Należy
pamiętać, że wysiłek fizyczny jest niewskazany u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą.
Program treningowy powinien być dobierany indywidualnie, odpowiednio do możliwości danego pacjenta [16].
Podczas ustalania odpowiedniego obciążenia treningowego zawsze należy
uwzględnić możliwość wystąpienia powikłań, takich jak hipoglikemia i urazy stóp, na
które narażeni są szczególnie pacjenci ze stwierdzoną neuropatią cukrzycową. W celu
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zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek powikłań konieczna jest
wcześniejsza edukacja pacjenta. Buty dla diabetyków z obwodową neuropatią cukrzycową i zespołem stopy cukrzycowej powinny być zakryte, wykonane z miękkiego,
naturalnego tworzywa, bez szwów, z szerokim noskiem i niskim obcasem. Przed każdym
założeniem obuwia pacjent powinien sprawdzić, czy nie ma w nim ciał obcych
mogących powodować ucisk lub zranienia, po każdych ćwiczeniach oglądać stopy
w celu jak najszybszego spostrzeżenia ewentualnych ran, a w przypadku ich wystąpienia
zgłosić się do lekarza. Po wysiłku stopy powinny zostać umyte i osuszone [3, 9,15, 16,
17, 18, 19].
Kolejnym aspektem prawidłowego usprawniania diabetyka jest wybór odpowiedniego rodzaju aktywności. Wśród diabetyków preferowane są głównie wysiłki
tlenowe i dynamiczne, takie jak: umiarkowany bieg, gimnastyka, marsz, pływanie,
badminton, jazda na rowerze oraz gry zespołowe. Zabronione są ćwiczenia niosące za
sobą możliwość urazu.
Trening ogólny rozpoczyna się od delikatnych, dynamicznych ćwiczeń, które
pozwolą przygotować organizm na większe obciążenia. Odpowiednią intensywność
dobiera się indywidualnie korzystając z obliczenia VO2 max (maksymalne pochłanianie
tlenu) lub na podstawie tętna maksymalnego (HRmax). Zalecana intensywność dla
diabetyków to 30-50% VO2max lub 60-80% (HRmax). Na koniec sesji treningowej
zalecane jest przeprowadzanie ćwiczeń o charakterze uspokajającym organizm
pacjenta, podczas którego tętno powinno powrócić prawie do wartości spoczynkowej.
Cały trening powinien mieścić się w granicach 20 do 45 minut; w przypadku, gdy
wysiłek jest mniej intensywny, czas należy wydłużyć. Dla uzyskania pożądanych
efektów zaleca się ćwiczyć co najmniej 3 razy w ciągu tygodnia, a najlepiej co drugi
dzień. Podczas treningu należy pamiętać o kontroli takich parametrów jak: tętno,
ciśnienie oraz glikemia. Należy zwrócić uwagę, aby pacjent zarówno w trakcie jak
i zaraz po zakończonej aktywności fizycznej uzupełniał ilość płynów w organizmie,
aby zapobiec odwodnieniu [16, 20].
W przypadku neuropatii cukrzycowej, podczas planowania procesu usprawniania,
oprócz opisanych powyżej wskazówek, należy również zwrócić uwagę na istnienie
zaburzeń ruchowych, takich jak osłabienie lub zaniki mięśni. Celem kinezyterapii jest
zwiększenie ukrwienia obwodowego i przewodnictwa nerwowego. Dla diabetyków
z neuropatią cukrzycową polecane są ćwiczenia czynne wolne, oporowe i ogólnousprawniające. W przypadku zaniku mięśni stosuje się ćwiczenia bierne i wspomagane, natomiast jeśli występuje ich osłabienie, wymagane jest indywidualne ukierunkowanie terapii na wzmacnianie konkretnych partii. U chorych z symetryczną
neuropatią obwodową należy zmniejszyć intensywność wysiłku oraz wybrać formę
aktywności ruchowej, która nie będzie dźwigała ciężaru ciała, np. pływanie, jazda na
rowerze stacjonarnym, ćwiczenia w pozycjach leżących i siedzących. Należy pamiętać
o możliwości wystąpienia zaników mięśni w stopie, związanych z nimi jej zniekształceń oraz zaburzenia wzorca chodu. W tym przypadku należy rozważyć wprowadzenie ćwiczeń wzmacniających mięśnie stopy oraz poprawiających równowagę [3].
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Mimo, że większość źródeł wskazuje przede wszystkim na ćwiczenia w warunkach
odciążenia, to istnieją doniesienia mówiące o możliwości stosowania ćwiczeń
oporowych. Badania, których celem było porównanie ćwiczeń z obciążeniem lub bez
przeprowadził Mueller i wsp. [21]. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy
zgodnie z rodzajem wykonywanego treningu i każdy z nich wziął udział w dwunastotygodniowej terapii. Sesje treningowe odbywały się 3 razy w tygodniu, a każda z nich
trwała 1 godzinę. Zestaw grupy wykonującej ćwiczenia z obciążeniem zawierał trening
chodu z rosnącą liczbą wykonywanych kroków, ćwiczenia w pozycjach wyższych
z ciężarem własnego ciała, takie jak: siadanie i wstawanie oraz chodzenie po schodach.
Grupa ćwicząca bez obciążenia wykonywała wszystkie zadania w pozycjach niższych
– siadzie i leżeniu. Do treningu włączone były ćwiczenia z elastycznymi taśmami
oporowymi o rosnącej sztywności oraz trening na cykloergometrze. Podczas analizy
wyników okazało się, że pod względem pokonywanej ilości kroków lepszy okazał się
program ćwiczeń z obciążeniem, jednak to zestaw drugiej grupy spowodował obniżenie
poziomu hemoglobiny glikowanej [21].
Kolejne badania przeprowadził Kluding i wsp., [22] ich celem była ocena
skuteczności umiarkowanych ćwiczeń aerobowych i oporowych. W badaniu wzięło
udział siedemnastu diabetyków chorujących na cukrzycę średnio 12 lat (średnia wieku
58,4 lata), każdy z nich miał stwierdzoną obwodową neuropatię cukrzycową. Pacjenci
poddani zostali 10-tygodniowemu programowi treningowemu, który zawierał zarówno
elementy aeorobowe, jak i ćwiczenia wzmacniające. Wraz z tygodniami trwającej
terapii zwiększał się czas jej trwania, intensywność oraz liczba powtórzeń. W badaniu
przed i po terapii dokonano pomiaru wskaźnika BMI (Body Mass Index), poziomu
hemoglobiny glikowanej oraz funkcji nerwów – poziom bólu neuropatycznego. Po
zakończeniu terapii nie zauważono zmian w BMI i obwodach, natomiast poprawiła się
hemoglobina glikowana oraz zmniejszył się poziom bólu. Nie odnotowano znaczących
zmian w badaniu przewodnictwa nerwowego [22].

6. Fizykoterapia
Fizykoterapia to dział fizjoterapii, w którym do terapii wykorzystywane są czynniki
fizyczne, takie jak: pole magnetyczne, światło, prąd. Do leczenia fizykalnego
kwalifikowani są pacjenci z cukrzycą o lekkim przebiegu lub z cukrzycą wyrównaną,
bez ciężkich powikłań naczyniowych i kwasicy. Fizykoterapia powinna być włączona
w proces kompleksowej rehabilitacji razem z innymi elementami procesu usprawniania
lub być samodzielną formą terapii w przypadku, kiedy stan pacjenta nie pozwala na
wdrożenie innych elementów fizjoterapeutycznych. Działanie fizykoterapii jest przede
wszystkim przeciwbólowe, pozwala na poprawę przemian tkankowych na poziomie
komórkowym, jak i odżywienie nerwów. W przypadku pacjentów z bolesną neuropatią
cukrzycową może stanowić uzupełnienie farmakoterapii [3, 15].
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6.1. Pole magnetyczne
Zabiegi z użyciem pola magnetycznego prowadzone są dwiema metodami
– magnetoterapią i magnetostymulacją. Różnią się wykorzystywaniem innych wartości
indukcji i częstotliwości. W przypadku magnetostymulacji stosowana jest indukcja
mniejsza niż 100 µT, a częstotliwość od kilku do 3000 Hz, w magnetoterapii odpowiednio są to wartości powyżej 100 µT i częstotliwości do 100 Hz. Terapia polem
magnetycznym jest stosowana w bolesnej polineuropatii cukrzycowej oraz owrzodzeń
troficznych podudzi. Celem zabiegów jest zmniejszenie bólu oraz innych współistniejących objawów, a w przypadku owrzodzeń również przyspieszenie gojenia i zmniejszenie stanu zapalnego. Terapia ta jest bezpieczna i skuteczna [16, 23].
Badania nad analgetycznym działaniem wolnozmiennego pola magnetycznego
u pacjentów z cukrzycą przeprowadzili Wróbel i wsp. [24]. Do badania zakwalifikowano 21 pacjentów z neuropatią w przebiegu cukrzycy. Grupa badawcza liczyła
12 osób, natomiast grupa kontrolna 9. Pacjenci przeszli trzytygodniową terapię,
podczas której uczestniczyli w 15 zabiegach. Pojedyncza ekspozycja na działanie pola
magnetycznego trwała 20 minut, w tym – przez pierwsze 10 minut kończyny dolne,
a kolejne 10 minut – tułów. Skuteczność terapii oceniono na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez pacjentów przed rozpoczęciem terapii, po jej kolejnych
tygodniach oraz 2 tygodnie po zakończeniu. Każdy z badanych miał do wypełnienia
2 ankiety, jedną dotyczącą odczuwanego bólu, a drugą związaną z jakością życia
codziennego. Po zakończeniu terapii zarówno w grupie badawczej jak i w grupie
placebo zaobserwowano spadek dolegliwości bólowych. Jednak w przypadku grupy
z zastosowanym polem magnetycznym zauważono większą poprawę jeśli chodzi
o jakość życia [24].
Kolejne badania wskazujące na skuteczność stosowania zabiegów z użyciem pola
magnetycznego przeprowadził Mróz i wsp. [25]. W badaniu udział wzięło 20 pacjentów
z występującą polineuropatią cukrzycową. Do każdego rodzaju zabiegu przydzielono
10 pacjentów. Całkowity czas terapii wynosił 3 tygodnie i obejmował 15 zabiegów.
W grupie, w której zastosowano biostymulację polem magnetycznym użyto częstotliwości 30 Hz i natężenie 8 mT, impuls sinusoidalny. Czas zabiegu wynosił 15 minut.
Podczas trwania terapii każdy z pacjentów kontynuował leczenie farmakologiczne. Do
oceny skuteczności przeprowadzanych zabiegów użyto analogowej skali VAS. W obu
grupach zaobserwowano redukcję bólu i zgłaszanych objawów podmiotowych [25].
Analizując powyższe dane, można stwierdzić, że magnetostymulacja wydaje się
być dobrą alternatywą w przypadku leczenia bólu neuropatycznego oraz trudno
gojących się ran i owrzodzeń. Dużą zaletą opisywanych zabiegów jest również
możliwość wykonania ich przez ubranie.

6.2. Światłolecznictwo
Jest to dział fizykoterapii, w którym do celów leczniczych wykorzystuje się
promieniowanie podczerwone, widzialne oraz ultrafioletowe. Światło może być
wykorzystane zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu. Szczególne miejsce zajmuje
we wspomaganiu terapii schorzeń, w których dominuje ból, występują trudno gojące
się rany oraz w chorobach dermatologicznych [26].
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6.2.1. Laseroterapia niskoenergetyczna
Laseroterapia, czyli biostymulacja laserowa, jest to użycie światła wzmocnionego
przez wymuszoną emisję promieniowania. Zabiegi z użyciem lasera niskoenergetycznego obejmują wartość mocy do 500 mW oraz długość fali mieszczącą się
w przedziale 400-100 nm.
Biostymulacja laserem wykorzystywana jest do terapii przede wszystkim ze
względu na działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, stymulujące
procesy naprawcze. Ten rodzaj terapii z powodzeniem może mieć zastosowanie
u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej, jednak w przypadku, gdy występują
owrzodzenia, zabieg należy wykonać metodą bezkontaktową. Przed wykonaniem
zabiegu należy wykluczyć przeciwwskazania, a w przypadku pacjentów z zespołem
stopy cukrzycowej należy pamiętać, że przeciwwskazaniem jest również niewyrównana cukrzyca [27].
Nad wykorzystaniem działania przeciwbólowego lasera pracowali ponownie
J. Mróz i wsp. [25]. W grupie poddanej zabiegom laseroterapii było 10 pacjentów,
którzy wzięli udział w 15 zabiegach, trwających 3 tygodnie. Skuteczność tej terapii
oceniono za pomocą w skali VAS. Zaobserwowano zmniejszenie dolegliwości bólowych średnio o 3,61 punktu oraz redukcję objawów podmiotowych.
Badania potwierdzające skuteczność laseroterapii w przypadku zespołu stopy
cukrzycowej przeprowadził M. Basavaraj i wsp. [28]. Do terapii zostało zakwalifikowanych 68 pacjentów, którzy zostali podzieleni na dwie równe grupy. Grupa kontrolna
podlegała leczeniu tradycyjnemu czyli antybiotykoterapii, unieruchomieniu oraz
stosowaniu słonych lub betaidynowych okładów. Grupa badawcza została poddana
serii zabiegów z użyciem lasera niskoenergetycznego oraz takiemu samemu leczeniu
konwencjonalnemu jak pacjenci w grupie kontrolnej. Zabiegi wykonano za pomocą
sondy prysznicowej, gęstość energii wynosiła 2-4 J/cm2, moc 60 mW, a częstotliwości
5 kHz. Opisywana terapia obejmowała 15 codziennych zabiegów. Naświetlaniu
poddano obszar rany oraz jej obrzeża. Oceny terapii dokonano na podstawie pomiaru
powierzchni owrzodzeń. Uzyskane wyniki są satysfakcjonujące, zaobserwowana
redukcja powierzchni rany była zdecydowanie większa w przypadku pacjentów
z grupy badawczej, wyniosła 39,9%, a w przypadku grupy kontrolnej 11,7% [29].
Wpływ laseroterapii na owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
u 16 pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą typu 2 przeprowadzili Porto Feitosa i wsp.
[29]. Badanych podzielono na dwie równe grupy. Grupa kontrolna miała zlecone
stosowanie 30-dniowej kuracji 0.9% roztworem NaCl, a w grupie badawczej po
oczyszczeniu owrzodzeń za pomocą tego samego roztworu przeprowadzono
dodatkowo zabiegi z użyciem lasera. Pacjenci wzięli udział w 12. naświetlaniach, po
3 razy w tygodniu. Zabiegi przeprowadzono metodą pulsacyjną przy użyciu fali
o długości 632,8 nm, moc szczytowa wynosiła 30mW, a czas trwania zabiegu 80 s.
Pacjentów oceniono za pomocą pomiaru powierzchni owrzodzeń oraz odczuwania
bólu. W obu parametrach zauważono zdecydowaną poprawę [29].
Jak wynika z przedstawionych badań laseroterapia może być bardzo skuteczną,
bezpieczną metodą wspomagającą leczenie zespołu stopy cukrzycowej.
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6.2.2. Terapia światłem LED
W leczeniu bólowej neuropatii cukrzycowej zastosowanie znajduje również
stymulacja światłem LED (Light-Emitting Diode). Diody LED to diody laserowe
dające światło o prawie jednakowej długości fali [26].
Randomizowane badania opisujące terapię diodami LED opublikowali Swislocki
i wsp. [30]. W badaniu udział wzięło 121 pacjentów z cukrzycą, 63. z nich przydzielono do grupy badawczej a 58. do grupy kontrolnej. Zakwalifikowani uczestnicy
skarżyli się na ból stóp trwający ponad 6 miesięcy, który w numerycznej skali od 1 do
10 oceniano powyżej 3. Po przeprowadzonych zabiegach nie zaobserwowano ulgi
w bólu, jednak odnotowano zmniejszenie takich dolegliwości jak drętwienie,
mrowienie, swędzenie oraz poprawę jakości życia [30].

6.3. Elektroterapia
Elektroterapia jest działem fizykoterapii wykorzystującym zastosowanie prądu
elektrycznego w celach terapeutycznych. Prąd dzieli się na prąd stały, prąd o niskiej,
średniej i wielkiej częstotliwości. Efekty uzyskane dzięki elektroterapii zależą od
rodzaju zastosowanego prądu. Można uzyskać zarówno pobudzenie jak i rozluźnienie
mięśni, można poprawiać ukrwienie, pobudzić nerwy, uśmierzyć ból, przyspieszać
regenerację [27].

6.3.1. Prąd TENS
Do jednych z nowocześniejszych i najpopularniejszych metod należy prąd TENS,
czyli przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Jest to nieinwazyjna metoda
objawowego leczenia zespołów bólowych oraz bólów ostrych przy użyciu prądu
o odpowiednio małych częstotliwościach [27].
Mimo że niektóre źródła mówią, iż cukrzyca stanowi przeciwwskazanie do
wykonywania zabiegów tego typu prądem, istnieją publikacje opisujące możliwości
ich skutecznego zastosowania u pacjentów z neuropatią [31]. TENS posiada także
pozytywne rekomendacje Evidence Based Medicine [32]. Ze względu na odczucia
jakie towarzyszą zabiegom z użyciem prądów, ciężko jest przeprowadzić badania
z próbą placebo. Wymaga to użycia małych dawek, nie wywołujących żadnych odczuć
u pacjenta. Takie badania przeprowadzili Gossrau i wsp. [33]. W badaniu wzięło udział
41 pacjentów, 22 z nich było przydzielonych do grupy badawczej, a 19 do grupy
placebo. Badania trwały 4 tygodnie, a zabiegi przeprowadzano 3 razy w ciągu
tygodnia. Czas trwania zabiegu wynosił 30 minut, częstotliwość maksymalnie 2 Hz,
a natężenie 30-40 µA. Zastosowane parametry nie dawały żadnych odczuć, dlatego
pacjenci nie byli świadomi, do jakiej grupy zostali zakwalifikowani. W grupie placebo
naklejano elektrody, jednak nie były one podłączane do prądu. Do oceny terapii wzięto
pod uwagę aktywność codzienną oraz ocenę bólu neuropatycznego. Uzyskane wyniki
nie pokazały różnicy istotnie statystycznej między grupą badawczą a grupą placebo,
w obydwu grupach zauważono podobną poprawę. Brak istotnej różnicy między
grupami może wynikać ze zbyt niskich dawek [33].
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Analgetyczny wpływ elektroterapii zbadali również Szopinski i wsp. [34]. W Badaniu wzięło udział 100 pacjentów ze zdiagnozowaną neuropatią cukrzycową, występującymi objawami takimi jak mrowienie, drętwienie, zaburzenia czucia wibracji,
opóźnienie odruchów. Do farmakoterapii dodatkowo zastosowano prądy TENS.
Zabiegi przeprowadzano 2-3 razy dziennie, czas trwania jednego to 20-30 minut,
a użyta częstotliwość wynosiła 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz lub 90 Hz – dobrana w zależności
od subiektywnych odczuć pacjenta. Dodatkowo u 34 pacjentów 3 razy w tygodniu
przeprowadzono zabiegi z zakresu elektroakupunktury. Grupę kontrolną poddano
miesięcznej, zmodyfikowanej terapii – bez aktywnego prądu. Ocenę terapii przeprowadzono po jej zakończeniu przy użyciu skali VAS, ilości stosowanych leków
przeciwbólowych oraz możliwości chodzenia. W rezultacie w grupie badawczej odnotowano spadek poziomu bólu oraz mniejszą ilość stosowanych leków przeciwbólowych w porównaniu z grupą kontrolną. W związku ze zmniejszeniem dolegliwości bólowych zaobserwowano również poprawę chodu. Dodatkowo u pacjentów
z zanotowanym bólem zaobserwowano poprawę czucia wibracji, odruchów, normalizację kolorytu skóry oraz zwiększenie siły mięśniowej. Nie zauważono negatywnego
działania elektroterapii [34].

6.3.2. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwowa PENS
Prądy PENS jest to metoda łącząca prąd TENS z elektroakupunkturą. Polega na
nakłuciu tkanek miękkich przy użyciu sond igłowych. Mechanizm tego zabiegu opiera
się na stymulowaniu obwodowych nerwów czuciowych odpowiedzialnych za
unerwienie obszaru, w którym występuje ból neuropatyczny. Z ostatnich doniesień
wynika, że ten rodzaj terapii może przynosić pozytywne efekty w ostrych lub
przewlekłych bólach [35]. Badaniami potwierdzającymi skuteczność przezskórnej
elektrycznej stymulacji nerwowej są badania przeprowadzone przez Hamza i wsp.
[35]. W badaniu uczestniczyło 50 diabetyków z bólową neuropatią cukrzycową
trwającą przynajmniej 6 miesięcy, cała terapia trwała 3 tygodnie, a każdy uczestnik
został poddany trzem 30-minutowym zabiegom w tygodniu. Pacjenci zostali
podzieleni na grupę kontrolną i badawczą, w grupie badawczej zastosowano aktywną
terapię, natomiast w grupie kontrolnej jedynie nakłucia, bez użycia prądu. Użyto prądu
zmiennego o częstotliwości 25 i 30Hz. Do oceny efektów leczenia wykorzystano skalę
VAS, ocenę poziomu aktywności fizycznej oraz jakości snu pacjentów. Po przeprowadzonej serii zabiegów w grupie badawczej, w porównaniu do kontrolnej, odnotowano większy spadek dolegliwości bólowych, zwiększenie dziennej aktywności oraz
poprawę jakości życia [35].

6.4. Diatermia krótkofalowa
Diatermia krótkofalowa (DKF) jest to zabieg wykorzystujący pole elekromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. DKF ma szerokie zastosowanie lecznicze,
oddziałuje przeciwbólowo, zmniejsza napięcie mięśni, rozszerza naczynia krwionośne,
hamuje procesy zapalne. Stosowane częstotliwości mieszczą się w zakresie od 13,56
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do 40,68 MHz. Najczęściej wykorzystywaną dawką jest 27,12 MHz. Przeciętny czas
trwania zabiegu wynosi 15-20 minut [31, 36].
Próbę leczenia dolegliwości bólowych związanych z polineuropatią cukrzycową
przy pomocy DKF podjęli Chorąży i Wiąk [36]. Do badania zakwalifikowali
175 chorych na cukrzycę ze współistniejącymi objawami bólowymi o różnym umiejscowieniu. U 77 pacjentów w badaniu neurologicznym stwierdzono objawy polineuropatii. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza liczyła 67 osób, które ze
względu na przeciwwskazania do farmakoterapii zostały poddane jedynie zabiegom
z użyciem DKF. Okolicą zabiegową były stawy krzyżowo-biodrowe, dawka terapeutyczna obejmowała zakres od 80 do 150 W, zależnie od odczuć pacjenta. Druga grupa
obejmowała 108 pacjentów, u których stosowano jedynie farmakoterapię w postaci
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W obu grupach terapia trwała 10 dni.
Ocenie poddano parametry biochemiczne oraz ocenę bólu w skali punktowej 0-5.
W obu grupach zaobserwowano zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych.
Wyniki wykazały, że DKF może być alternatywą dla farmakoterapii. Zabiegi z DKF są
skuteczne i bezpieczne, ograniczenie może stanowić umiejscowienie bólu w okolicy
trzustki, ponieważ w tym wypadku cukrzyca stanowi względne przeciwwskazanie do
tego rodzaju terapii [36].

7. Medycyna uzdrowiskowa
Leczenie uzdrowiskowe ma charakter kompleksowy, obejmuje zarówno prewencję,
leczenie, jak i rehabilitację. Program ośrodków uzdrowiskowych obejmuje leczenie
ruchem, balneoterapię, farmakoterapię, dietę oraz edukację zdrowotną. Do celów
leczniczych wykorzystywane są surowce naturalne, fizykoterapia oraz naturalne
walory przyrody. Włączany jest również wysiłek fizyczny, pacjenci często mają do
dyspozycji specjalnie przygotowane trasy spacerowe, podczas których mogą korzystać
z walorów klimatycznych i krajobrazowych danego miejsca. Często dla osiągnięcia
lepszych efektów łączy się kilka rodzajów terapii [37].
Leczenia uzdrowiskowe ma na celu utrzymanie jak najdłużej sprawności pacjenta
z cukrzycą. Ten rodzaj terapii może poprawić wrażliwość tkanek na insulinę, pomóc
wyrównać glikemię oraz zwiększyć wydolność fizyczną. Wśród powikłań kwalifikujących się do leczenia uzdrowiskowego znajduje się zarówno polineuropatia
cukrzycowa, jak i zespół stopy cukrzycowej. W przypadku polineuropatii cukrzycowej
wykorzystuje się elektroterapię przeciwbólową, kąpiele wirowe kwasowęglowe oraz
magnetoterapię. W przypadku zespołu stopy cukrzycowej dodatkowo można wykorzystać laseroterapię, ozonoterapię, naświetlanie światłem spolaryzowanym, niewskazane są natomiast kąpiele wirowe. Szeroki zakres zabiegów obejmuje również kurację
pitną wodami mineralnymi, które mogą uzupełniać niedobory makro- i mikroelementów, kąpiele lecznicze, okłady borowinowe, natryski, hydromasaże oraz całą
gamę zabiegów fizykalnych. Istotnym jest, aby każdy pacjent miał indywidualnie
dobrane zabiegi. Kuracja powinna trwać od 3 do 4 tygodni, żeby przynieść jak
najlepsze efekty [14, 37]. Poniżej przedstawiono przykładowe zabiegi z zakresu
leczenia uzdrowiskowego.
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7.1. Sucha kąpiel kwasowęglowa
Suche kąpiele kwasowęglowe są wykonywane przy użyciu dwutlenku węgla
otrzymywanego z naturalnych wypływów ze skorupy ziemskiej lub z wody mineralnej.
Kąpiel przeprowadzana jest w temperaturze 21-29°C. Istotą tego zabiegu jest
wytworzenie na powierzchni skóry bezwodnika kwasu węglowego, co w efekcie
powoduje zmniejszenie się napięcia układu współczulnego, zwiększenie ukrwienia,
obniżenie stężenia glukozy we krwi [27, 38].Suche kąpiele kwasowęglowe mają
udowodniony wpływ na zmniejszanie objawów neuropatii cukrzycowej [38].
A. Maruszewska i T. Saran [38] przeprowadzili badania na 12-osobowej grupie
pacjentów chorujących na cukrzycę średnio 18 lat, z objawami neuropatii cukrzycowej
wynoszącej średnio około 7 lat. Wszyscy pacjenci zgłaszali występowanie bólu
o charakterze piekącym, pulsującym, rozlanym, dodatkowo większość z nich odczuwała również drętwienia, czucie gorąca, potknięcia w czasie chodzenia. U pacjentów
badano czucie wibracji, czucie dotyku oraz wypełniono ankietę. Przeprowadzono serię
10 zabiegów, po jednym w ciągu dnia. Po zakończeniu całej terapii zaobserwowano
zmniejszenie się natężenia bólu w skali VAS, poprawę czucia dotyku oraz nieznacznie
czucia wibracji. W podsumowaniu badania wykazano istotną regresję objawów [38].

7.2. Terapia ozonem
Ozonoterapia jest metodą wykorzystującą do leczenia mieszaninę tlenowoozonową. Jest metodą uznaną na świecie, jednak mimo wielu badań mówiących o jej
skuteczności, nie jest ona popularna w Polsce. W ostatnim czasie można zauważyć
zwiększone zainteresowanie tą metodą, które może być związane z pojawianiem się
prac donoszących o bezpieczeństwie jej stosowania. Ozonoterapia może być stosowana do leczenia owrzodzeń o różnej etiologii, stanów zapalnych stawów i kości;
obniża także koszty antybiotykoterapii [39].
Najczęstszym stosowanym rodzajem ozonoterapii są kąpiele tlenowo-ozonowe. Do
innych form należy płukanie powierzchniowe płynami ozonowymi, opatrunki
z substancjami zawierającymi ozon, autohemotransfuzje, wlewy kroplowe, drenaże
płuczące oraz głębokie insuflacje [39, 40, 41].
Skuteczność ozonoterapii potwierdził G. Martínez-Sánchez i wsp. [40] przeprowadzając badania na grupie diabetyków z zespołem stopy cukrzycowej. Wyniki
porównano z efektami terapii antybiotykowej. W badaniu wzięło udział 100 pacjentów,
którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą, liczącą 49 osób, poddano leczeniu
antybiotykami, natomiast drugą 51-osobową – terapii ozonem. U pacjentów przeprowadzono 20 sesji terapeutycznych. Ozon był aplikowany metodą insuflacji doodbytniczej oraz miejscowo. Metoda miejscowa polegała na przyłożeniu plastikowej torebki
do rany, następnie podłączeniu pod próżnię w celu usunięcia powietrza i uzupełnieniu
ozonem w dawce 60mg/l. Czas zabiegu wynosił godzinę, następnie zdjęto torebkę
i ranę posmarowano ozonowanym olejem słonecznikowym. W ocenie wykorzystano
badanie poziomu glukozy we krwi oraz ocenę stopnia uszkodzenia rany. Przed rozpoczęciem terapii w obu grupach uszkodzony obszar był podobny. Po jej zakończeniu
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w obu przypadkach osiągnięto poprawę, jednak zdecydowanie szybciej zaszła ona
w grupie leczonej ozonem niż w grupie z zastosowaną antybiotykoterapią [40].
Kolejne badania donoszące o skuteczności terapii mieszanką ozonu i tlenu
przeprowadzili I. Ponikowska i wsp. [41]. Kuracja, którą zaplanowali, obejmowała
stosowanie mieszanki ozonowo-tlenowej, pielęgnację stóp oraz edukację. Mieszanka
była aplikowana metodą wewnętrzną za pomocą wlewów dożylnych (każdy chory miał
ok. 10-15 wlewów) i metodą zewnętrzną w formie kąpieli gazowej kończyn dolnych.
Przeciętnie pacjenci otrzymali 18-20 zabiegów. Po 6-miesięcznej obserwacji
ambulatoryjnej aż u 42% pacjentów stwierdzono całkowite wyleczenie, a wśród 9,5%
nie zaobserwowano poprawy. Warto zaznaczyć, że wyleczenie całkowite dotyczyło
tylko owrzodzeń powierzchownych, dla wyleczenia owrzodzeń w bardziej zaawansowanym stadium należałoby przeprowadzić terapię trwającą 2 miesiące [41]. Analizując
wyniki badania, warto zastanowić się nad włączeniem ozonoterapii do kompleksowej
fizjoterapii pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Mogłoby to zdecydowanie
zmniejszyć liczbę amputacji, ale także przynieść ulgę pacjentom przez zmniejszenie
dolegliwości bólowych, oczyszczenie owrzodzenia oraz lepsze ukrwienie.

8. Masaż
Masaż jest kolejnym zabiegiem fizjoterapeutycznym, który może być stosowany
w cukrzycy. Masaż to wykonywanie odpowiednich technik za pomocą rąk lub urządzeń
w celu wywołania odczynu w tkankach i narządach [42]. Przed przystąpieniem do
zabiegu, należy wykluczyć przeciwwskazania do masażu, a zwłaszcza uwzględnić te
bezpośrednio związane z cukrzycą. Są nimi: cukrzyca niewyrównana, zbyt niska
krzepliwość, niewydolność nerek, niewyrównane nadciśnienie, zaburzenia czucia,
kruchość naczyń, zmiany skórne, w tym zespół stopy cukrzycowej (w miejscu masażu).
Insulina nie powinna być wstrzykiwana przed zabiegiem w masowaną okolicę. Pacjent
powinien informować o każdym wystąpieniu pogorszenia się stanu bezpośrednio po
masażu, jak i jakiś czas po nim. Masaż obniża poziom cukru we krwi, więc wskazane
jest by pacjent miał przy sobie posiłek [16].
Prawidłowo przeprowadzony masaż sprzyja obniżeniu poziomu glukozy we krwi,
szybszemu rozprowadzeniu insuliny w organizmie, zapobiega powstawaniu zrostów
w miejscach, w których podawana była insulina, zwiększa siłę i masę mięśniową,
poprawia ukrwienie. U pacjentów z cukrzycą jest możliwość wykonania wielu
rodzajów masażu, między innymi drenażu limfatycznego, masaż klasycznego lub
segmentarnego. Najczęściej stosuje się masaż kończyn dolnych (w początkowym
etapie choroby) lub masaż grzbietu [16, 43].

8.1. Masaż tajski
Interesujące są doniesienia mówiące o zastosowaniu masażu tajskiego u pacjentów
z polineuropatią cukrzycową. Masaż tajski jest rodzajem masażu głębokiego, przypomina akupresurę. Nacisk wykonywany jest przy użyciu kciuka, palców lub dłoni.
Każde uciśnięcie trzymane jest do 10 sekund i powtarzane do 5 razy [44].
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Masaż tajski może poprawić krążenie krwi, czucie, a także stymulować układ
nerwowy oraz zwiększać zakres ruchu. Istnieją badania świadczące o jego zastosowaniu wśród diabetyków [44]. W badaniu wzięło udział 60 pacjentów z cukrzycą oraz
z występującą polineuropatią obwodową. Wśród uczestników zbadano czucie oraz
poziom występowania stopy cukrzycowej. Pacjenci uczestniczyli w 30-minutowych
sesjach, 3 razy w tygodniu przez dwa tygodnie. Masaż został wykonany w okolicy
stopy, kostki oraz kolana według określonego schematu. Pacjenci z grupy kontrolnej
zostali poddani dokładnej edukacji oraz wykonywali ćwiczenia o takiej samej częstości
i czasie trwania jak przeprowadzany masaż. Do oceny terapii posłużono się między
innymi testami stania na jednej nodze, test time up and go, zmierzono zakresy ruchów
oraz poziom czucia. Pomiary wykonano przed rozpoczęciem terapii i po jej
zakończeniu. Po dwóch tygodniach w obu grupach uzyskano poprawę wszystkich
mierzonych parametrów. Porównując grupy można zauważyć, że test time up end go
wypadł lepiej w grupie, gdzie przeprowadzono masaż tajski, podobne wyniki uzyskano
w teście czucia i zakresach ruchu. Wyjątkiem było zgięcie podeszwowe w prawym
stawie skokowym i wyprost kolana, stanie na jednej nodze w obu grupach wypadło
podobnie [44].

8.2. Akupresura
Akupresura jest alternatywną, ale bezpieczną i delikatną metodą leczenia. Może być
zaliczana do akupunktury, jednak jest mniej inwazyjna, ponieważ polega jedynie na
odpowiednim ucisku [45]. Istnieje niewiele źródeł mówiących o jej zastosowaniu
i skuteczności w przypadku neuropatii i w zespole stopy cukrzycowej. Ke-KeJin i wsp.
do swoich badań zakwalifikowali 80 osób, które podzielono na grupę kontrolną i grupę
badawczą. Pacjenci leczeni byli farmakoterapią, dietą, ćwiczeniami oraz dodatkowo
zostali poddani zabiegom akupresury. Zabiegi przeprowadzano 4-6 razy w tygodniu,
jeden trwał 90 minut, a cała terapia kontynuowana była przez 3 lata. Terapii poddano
100 punktów akupunkturowych, jednak tylko 13 z nich było wielokrotnie powtarzanych, były one dobierane indywidualnie do pacjenta. Ucisk na dany punkt trwał 3s
i był powtarzany 10 razy. Do oceny skuteczności terapii w przypadku neuropatii
cukrzycowej posłużono się badaniem szybkości przewodzenia nerwowego. Wyniki
dowodzą, że akupresura skutecznie zmniejsza nasilenie neuropatii cukrzycowej.
Uwzględniając pomiary wykonywane co 12 miesięcy można zauważyć, że poprawa
z roku na rok była coraz większa [45].

8.3. Akupunktura
Akupunktura to metoda wywodząca się ze starożytnej medycyny chińskiej. Polega
na nakłuciu ściśle określonych punktów ludzkiego ciała (tzw. punktów akupunkturowych). Zainteresowanie tą metodą w głównej mierze można przypisać jej skutecznemu
działaniu przeciwbólowemu, które zostało potwierdzone w badaniach [46].
Nad możliwością wykorzystania akupunktury w wspomaganiu terapii neuropatii
cukrzycowej pracowali Garrow i wsp. [47]. W badaniu wzięło udział 45 pacjentów,
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którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa została poddana właściwej
terapia, druga była grupą placebo. Terapia trwała 10 tygodni, zastosowano nakłucia
w 5 punktach w każdej kończynie dolnej. Ocenie poddano m. in. dolegliwości bólowe
w skali VAS, objawy neuropatii, jakość snu, ogólny stan zdrowia, spoczynkowe
ciśnienie krwi. Po 10-cio tygodniowej terapii w grupie badawczej odnotowano
zmniejszenie się dolegliwości bólowych oraz obniżenie ciśnienia rozkurczowego krwi.
W grupie kontrolnej efekty były znacznie mniejsze [47].
Badania nad wpływem akupunktury przeprowadzili także Abuaisha i wsp. [48].
W tym badaniu wzięło udział 46 pacjentów z bólową polineuropatią obwodową
w przebiegu cukrzycy. Zostali oni poddani zabiegom akupunktury. Punkty poddawane
terapii wybrano według tradycyjnej medycyny chińskiej, były związane z chorobami
metabolicznymi, cukrzycą i neuropatią. Terapia składała się z 6 sesji zabiegowych
w ciągu 10 tygodni. Pacjenci przed badaniem ocenili w skali 0-10 jakość swojego snu
oraz poziom bólu. Ocenie poddano również stopień niepełnosprawności spowodowany
neuropatią (NDS) oraz czucie wibracji (VPV). Po terapii, wśród 77% pacjentów
odnotowano znaczną subiektywną poprawę. Niestety nie zauważono istotnych zmian
w NDS i VPV [48].

9. Podsumowanie
Cukrzyca jest jedną z chorób cywilizacyjnych, a jej liczba zachorowań nieustannie
rośnie. Mimo, iż stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia, często jest lekceważona
przez pacjentów. Powikłania, które niesie za sobą cukrzyca, mogą dotykać całego
organizmu. Do najważniejszych należy neuropatia cukrzycowa oraz ściśle związany
z nią zespół stopy cukrzycowej. Powikłania te zdecydowanie obniżają komfort życia
pacjenta, jak również mogą prowadzić do niepełnosprawności.
Leczenie omawianych powikłań powinno być kompleksowe. Poza farmakoterapią,
zmianą stylu życia i nawyków żywieniowych, w proces leczenia diabetyków należy
włączyć różnorodne zabiegi z zakresu fizjoterapii. Bardzo istotna jest także prewencja
oraz edukacja. Pacjent powinien być w pełni świadomy możliwości wystąpienia
powikłań oraz nauczony jak im zapobiegać.
W powyższym artykule przedstawiono możliwości wspomagania leczenia neuropatii
i stopy cukrzycowej za pomocą różnych metod z zakresu fizjoterapii: kinezyterapii,
fizykoterapii, masażu oraz leczenia uzdrowiskowego. Większość z nich ma skuteczność
potwierdzoną w opublikowanych badaniach; niektóre z nich wymagają jeszcze większej
liczby badań świadczących o słuszności ich stosowania.
Przedstawione w pracy metody pokazują jak szeroką dziedziną jest fizjoterapia
i jakie daje możliwości wspomagania leczenia cukrzycy i jej powikłań. Omówione
zabiegi mogą zmniejszać dolegliwości bólowe, poprawić czucie, przyspieszyć gojenie,
zwiększyć siłę i poprawić kondycję. Odpowiednia fizjoterapia powinna być dobrana
indywidualnie, uwzględniając zarówno stan zdrowia, możliwości i preferencje
pacjenta.
Fizjoterapia powinna być stałym elementem kompleksowej terapii pacjentów
z cukrzycą typu 2, gdyż jest skutecznym narzędziem w prewencji i leczeniu powikłań
cukrzycy, między innymi neuropatii oraz zespołu stopy cukrzycowej.
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Cukrzyca typu 2 jako epidemia XXI wieku. Możliwości fizjoterapeutyczne
w kompleksowym leczeniu neuropatii i stopy cukrzycowej
Wstęp. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Dotyczy
przede wszystkim krajów rozwijających się, szczególnie osób prowadzących niezdrowy styl życia,
z otyłością i nadciśnieniem. Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu działania lub niedoboru insuliny. Choroba ta może wywołać wiele groźnych
powikłań, powodujących niepełnosprawność lub będących zagrożeniem życia. Leczenie powikłań
cukrzycy należy prowadzić w sposób kompleksowy.
Uzasadnienie tematu pracy. Fizjoterapia jest bardzo ważnym, choć często nie docenianym elementem
terapii. Dlatego w pracy przedstawiono możliwości zastosowania różnych metod fizjoterapeutycznych
w celu poszerzenia wiedzy na temat roli fizjoterapii w tej grupie chorych i uświadomienia, jakie korzyści
płyną ze stosowania różnych zabiegów fizjoterapeutycznych.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie różnych metod fizjoterapeutycznych, które są stosowane
u osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz ich roli i efektów zastosowania w powikłaniach cukrzycy.
Metoda badawcza. Przegląd literatury naukowej.
Wnioski. Cukrzyca jest jedną z chorób cywilizacyjnych, a jej liczba zachorowań nieustannie rośnie.
Powikłania, które niesie za sobą cukrzyca mogą dotykać całego organizmu i prowadzić do niepełnosprawności. Fizjoterapia powinna być stałym elementem kompleksowej terapii diabetyków, gdyż jest
skutecznym narzędziem w prewencji i leczeniu powikłań cukrzycy – neuropatii i stopy cukrzycowej.
Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą zmniejszać dolegliwości bólowe, poprawić czucie, przyspieszyć gojenie,
zwiększyć siłę i poprawić kondycję. Większość opisanych w artykule terapii ma skuteczność potwierdzoną
w opublikowanych badaniach; niektóre z nich wymagają jeszcze większej liczby badań świadczących
o słuszności ich stosowania.
Słowa kluczowe: cukrzyca, neuropatia, stopa cukrzycowa, fizjoterapia

Type 2 diabetes as a 21st century epidemic. Physiotherapeutic capabilities in the
comprehensive treatment of neuropathy and diabetic foot
Background. Diabetes is the first non-infectious disease recognized by the United Nations as an epidemic
of the 21st century. This is particularly true for developing countries, especially people with unhealthy
lifestyles, with obesity and hypertension. Diabetes is a group of metabolic diseases characterized by
hyperglycemia resulting from a defect or a deficiency of insulin. This disease can cause many serious
complications, causing disability or being life threatening. Treatment of complications of diabetes should
be conducted in a comprehensive manner.
Justification of the topic of work. Physiotherapy is a very important but often undervalued element of
therapy. Therefore, the work presents the possibility of using different physiotherapeutic methods in order
to broaden the knowledge about the role of physiotherapy in this group of patients and to realize the
benefits of using various physiotherapeutic procedures.
Aim of the job. The aim of this paper is to present various physiotherapeutic methods that are used in
patients with type 2 diabetes and their role and effects in the management of diabetes complications.
Research method. Review of scientific literature.
Conclusions. Diabetes is a civilization diseases, and its incidence is constantly growing. Complications that
are associated with diabetes can affect the whole body and lead to disability. Physiotherapy should be
a permanent element of comprehensive diabetic therapy as it is an effective tool in the prevention and
treatment of complications of diabetes- neuropathy and diabetic foot. Physiotherapeutic treatments can
relieve pain, improve sensation, speed healing, increase strength, and improve health. Most of the
treatments described in the article have efficacy confirmed by published studies; some of them require even
more research into their fair use.
Key words: diabetes, neuropathy, diabetic foot, physiotherapy
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Cukrzycowy obrzęk plamki – główna przyczyna ślepoty
wśród osób w wieku produkcyjnym
w krajach uprzemysłowionych
1. Epidemiologia i czynniki ryzyka
Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Została określona mianem
epidemii, ponieważ ilość nowych zachorowań znacząco rośnie. W 1979 roku liczbę
chorych na cukrzycę szacowano na około 105 mln, w 2013 roku na 382 mln, a w 2014
roku na 422 mln. Według obliczeń Światowej Organizacji ds. Cukrzycy liczba zachorowań na cukrzycę wzrośnie do 2030 roku do 522 mln [1]. Z danych ogólnopolskiego
programu badawczego NATPOL 2011 wynika, że w Polsce na tę chorobę cywilizacyjną cierpi 2,73 mln osób [2]. Alarmujący jest fakt, że jedna czwarta polskich cukrzyków nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby i nie podjęła koniecznego leczenia [2].
W przebiegu cukrzycy dochodzi do rozwoju przewlekłych powikłań naczyniowych
powodujących uszkodzenia tkanek i narządów. Jednym z najpowszechniejszych
powikłań cukrzycy z zakresu mikroangiopatii jest retinopatia cukrzycowa. Obrzęk
plamki związany z retinopatią cukrzycową jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia
u osób w wieku 20-74 lat i stanowi najczęstszą przyczynę utraty widzenia możliwą do
zapobiegnięcia [3, 4].
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na cukrzycowy obrzęk plamki jako
jedno z częstszych powikłań cukrzycy. W pracy zamieszczamy dane na temat jego
epidemiologii, patogenezy oraz możliwości terapeutycznych. W tym celu dokonaliśmy
przeglądu aktualnej literatury naukowej w tej dziedzinie. Temat został poruszony ze
względu na wagę problemu, na to iż cukrzycowy obrzęk plamki stanowi wiodącą
przyczynę utraty wzroku i z powodu ciągłego wzrostu zachorowań staje się jednym
z ważniejszych globalnych problemów zdrowotnych. Mamy nadzieję, że poniższa
publikacja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tematem i upowszechnienia
wiedzy na temat cukrzycy i jej powikłań.
Powikłania związane z retinopatią ma 35,4% cukrzyków, z czego u jednej trzeciej
są to powikłania poważnie zagrażające widzeniu [5]. Częstotliwość występowania
retinopatii wzrasta wraz z okresem trwania cukrzycy. W cukrzycy typu 1 rzadko
stwierdza się zmiany na dnie oczu w ciągu pierwszych 5 lat trwania choroby, natomiast
1

okulistyka.retina@umlub.pl, Karolina Ciszewska, Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
okulistyka.retina@umlub.pl, Małgorzata Latalska, Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
okulistyka.retina@umlub.pl, Jerzy Mackiewicz, Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie

60

Cukrzycowy obrzęk plamki – główna przyczyna ślepoty
wśród osób w wieku produkcyjnym w krajach uprzemysłowionych

w cukrzycy typu 2 prawie u 20% pacjentów objawy retinopatii, często zaawansowanej
postaci, są obecne już w momencie rozpoznania cukrzycy. Jednakże po 20 latach od
wykrycia cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2, większość pacjentów ma cechy
retinopatii [6]. Do pozostałych powikłań ocznych cukrzycy, oprócz retinopatii, należą:
zaćma, jaskra, zaburzenia refrakcji, podwójne widzenie z powodu porażenia III i VI
nerwu czaszkowego, zamknięcie naczyń żylnych i tętniczych siatkówki, neuropatia
niedokrwienna nerwu wzrokowego [7, 8]. Dzięki diagnozie postawionej w odpowiednim czasie i właściwej opiece nad chorymi z cukrzycą można zmniejszyć liczbę
powikłań w postaci utraty widzenia o 50-70% [9].
Do czynników ryzyka retinopatii cukrzycowej zaliczamy: czas trwania cukrzycy,
płeć żeńską, czynniki genetyczne, nieskuteczną kontrolę cukrzycy, nadciśnienie
tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, ciążę, nefropatię, niedokrwistość
i palenie papierosów. Znacząca część czynników ryzyka należy do czynników
modyfikowalnych, czyli tych, na które pacjent ma wpływ i może zmienić [7, 10, 11].

2. Patogeneza i obraz kliniczny
Retinopatia cukrzycowa jest mikroangiopatią charakteryzującą się uszkodzeniem
głównie drobnych naczyń, które są szczególnie wrażliwe na hiperglikemię. Hiperglikemia ma bezpośredni wpływ na naczynia siatkówki, prowadzi do uszkodzenia ich
ściany – do śmierci perycytów, pogrubienia błony podstawnej kapilar, utraty włókien
mięśniowych naczyń i proliferacji komórek śródbłonka. Zmiany w naczyniach objawiają
się zamknięciem ich światła i przeciekiem. Płyn przenikający z uszkodzonych w przebiegu cukrzycy drobnych naczyń gromadzi się w centralnej części siatkówki, czyli
plamce – najważniejszym dla widzenia rejonie oka, związanym między innymi z czytaniem i widzeniem kolorów. Mówimy wówczas o cukrzycowym obrzęku plamki.
Zamknięcie drobnych naczyń siatkówkowych powoduje powstanie obszarów pozbawionych perfuzji, co skutkuje niedotlenieniem siatkówki i powstaniem patologicznych
naczyń – neowaskularyzacji. Zidentyfikowano wiele czynników stymulujących
angiogenezę, w tym naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF – vascular
endothelial growth factor) [10]. W patogenezie retinopatii cukrzycowej podkreśla się
również rolę procesów zapalnych i neurodegeneracyjnych [12].
Do zmian charakterystycznych dla retinopatii cukrzycowej należą:
 wybroczyny – zlokalizowane śródsiatkówkowo, mogą być obecne w każdym
stadium retinopatii;
 mikrotętniaki – workowate rozszerzenia drobnych naczyń o ostro ograniczonym,
okrągławym kształcie;
 wysięki twarde – są skutkiem przewlekłego obrzęku siatkówki, mają postać
żółtych, woskowych złogów;
 ogniska waty – są rezultatem uszkodzenia aksonów włókien nerwowych, mają
wygląd białawych ognisk o nieostrych, puszystych granicach
 zmiany w naczyniach żylnych – zwiększona krętość żył, paciorkowaty przebieg,
pętle naczyniowe;
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 IRMA (śródsiatkówkowe nieprawidłowości naczyniowe) – rodzaj krążenia
obocznego w obszarach pozbawionych perfuzji naczyniowej;
 naczynia patologiczne – w retinopatii proliferacyjnej;
o NVD – naczynia patologiczne na tarczy nerwu wzrokowego;
o NVE – naczynia patologiczne poza tarczą nerwu wzrokowego;
o NVI – naczynia patologiczne na tęczówce [11].
Powszechnie na świecie stosowana jest klasyfikacja retinopatii cukrzycowej oparta
na Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Dzieli ona retinopatię na dwie grupy:
nieproliferacyjną i proliferacyjną, a obrębie obu grup wyróżnia kilka stopni
zaawansowania zmian [13]. W praktyce klinicznej wykorzystywany jest podział na:
 retinopatię cukrzycową prostą
 makulopatię cukrzycową
 retinopatię cukrzycową przedproliferacyjną
 retinopatię cukrzycową proliferacyjną
 zawansowaną retinopatię cukrzycową [10]
W każdym stadium retinopatii, zarówno nieproliferacyjnej, jak i proliferacyjnej,
może występować cukrzycowy obrzęk plamki. Może on być lokalny, obejmujący
część obszaru plamki lub rozlany, obejmujący całą plamkę. Odrębnym rodzajem jest
obrzęk trakcyjny, w którym dochodzi do pociągania siatkówki przez nieodłączone ciało
szkliste [11].

3. Leczenie
Leczenie retinopatii cukrzycowej jest bardzo złożone a efekt końcowy uzależniony
jest od stanu ogólnego chorego, zwłaszcza stopnia wyrównania glikemii, prewencji
dyslipidemii, kontroli ciśnienia tętniczego oraz zaprzestania palenia papierosów [14].

3.1. Laseroterapia
W retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej leczeniem z wyboru jest laserowa panfotokoagulacja siatkówki obwodowej, której celem jest zmniejszenie niedokrwienia
siatkówki i wycofanie się nieprawidłowych neowaskularyzacji. W analizie DRCRnet
zaobserwowano, że u chorych po laserowej panfotokoagulacji dochodziło początkowo
do nasilenia obrzęku plamki i pogorszenia widzenia. Jednakże w trakcie obserwacji
z czasem następowała poprawa grubości siatkówki i widzenia, większa u chorych
z panfotokoagulacją przeprowadzoną w jednej sesji. Zaleca się jednak dzielenie laseroterapii na kilka sesji, ze względu na lepszą tolerancję przez chorego oraz mniejsze
ryzyko powikłań, w tym obrzęku torbielowatego plamki [15].
Istnieją badania nad zastosowaniem iniekcji doszklistkowych preparatów antyVEGF w leczeniu proliferacji naczyniowych w retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej
[16]. W leczeniu jaskry wtórnej neowaskularnej podanie leków anty-VEGF do komory
przedniej oka prowadzi do wycofania się neowaskularyzacji. Niestety, w przypadkach
braku możliwości wykonania laseroterapii siatkówki, istnieje konieczność powtórnych
iniekcji, z powodu nawrotów neowaskularyzacji.
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Cukrzycowy obrzęk plamki może być leczony przez zastosowanie laseroterapii lub
podanie do ciała szklistego preparatów anty-VEGF albo kortykosteroidów.
Od 1985 roku złotym standardem leczenia klinicznie znamiennego cukrzycowego
obrzęku plamki (CSME – clinical significant macular edema) była fotokoagulacja
siatkówki, która chroniła przed znaczną utratą widzenia w 50% w okresie 5 lat od
zabiegu. Badania Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) udowodniły
jej skuteczność w spowolnieniu postępującej utraty widzenia oraz zabezpieczeniu
przed ciężkim uszkodzeniem ostrości wzroku [17]. Niestety metoda ta ma liczne wady,
takie jak: ograniczenie pola widzenia, pogorszenie widzenia barw i poczucia kontrastu
oraz spadek ostrości wzroku na skutek szerzenia się blizn [18]. Dodatkowo jej zastosowanie jest ograniczone przez powstawanie centralnych i paracentralnych mroczków
oraz ryzyko wtórnej neowaskularyzacji. Próbowano modyfikować moce lasera,
zmieniać rozkład i wielkość ognisk koagulacji na siatkówce, aby zminimalizować
powstawanie blizn w plamce [15]. Niektórzy autorzy uzyskali nawet poprawę widzenia,
a nie tylko jego stabilizację, po zmodyfikowanym leczeniu laserowym obrzęku plamki
[19]. Jednakże laseroterapia typu grid, pokrywająca ogniskami przypaleń obszar obrzęku
w plamce, nie pozwala na uzyskanie oczekiwanej poprawy widzenia. Obecnie odchodzi
się od tradycyjnej laseroterapii typu grid laserem o ciągłej wiązce.
Postęp w technologii pozwolił na konstrukcję lasera mikropulsowego, w którym
ciągłą wiązkę lasera podzielono na pojedyncze mikropulsy z wytworzeniem przerwy
między nimi. Dzięki temu ograniczono znacznie wpływ termiczny na tkankę docelową,
którą jest nabłonek barwnikowy siatkówki. Podczas prawidłowo przeprowadzonej
laseroterapii brak jest zblednięcia laserowanej siatkówki, a w efekcie brak blizn, które
zagrażają widzeniu [20÷22]. Z tego powodu laseroterapię mikropulsową można bezpiecznie przeprowadzać także w obszarze dołka. Istnieją liczne doniesienia o korzystnym
wpływie laseroterapii mikropulsowej na redukcję obrzęku oraz poprawę widzenia
u chorych z cukrzycowym obrzękiem plamki [23÷26]. Leczenie laserowe może polegać
również na fotokoagulacji ogniskowej, czyli zamykaniu pojedynczych mikrotętniaków
odpowiedzialnych za przeciek i obrzęk. Takie postępowanie jest bardzo skuteczne
w leczeniu makulopatii ogniskowej, kiedy jesteśmy w stanie dokładnie zlokalizować
naczynia, z których następuje przeciek. Z powodu zastosowania mocy lasera, na
poziomie pozwalającym na przypalenie mikrotętniaka, dochodzi do uszkodzenia
komórek nabłonka barwnikowego siatkówki wokół koagulowanego mikrotętniaka
i wytworzenia blizny. Z tego powodu metoda ta jest postępowaniem z wyboru tylko
w obrzęku zlokalizowanym poza dołkiem, aby zaoszczędzić obszar centralnego
widzenia.

3.2. Terapia anty-VEGF
W leczeniu rozlanego cukrzycowego obrzęku plamki, w którym dochodzi do
znacznego wzrostu poziomu VEGF (śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń), stosuje się inhibitory VEGF: ranibizumab, bevacyzumab oraz aflibercept w postaci
iniekcji doszklistkowych. VEGF jest ważnym mediatorem w procesie przerwania
bariery krew-siatkówka, który prowadzi do przecieku płynu, odkładania się lipidów
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w siatkówce, wylewów krwi i rozwoju neowaskularyzacji na tarczy nerwu II, w kącie
przesączania oraz na powierzchni tęczówki.
W ostatnich latach terapia anty-VEGF stała się leczeniem pierwszego rzutu
w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. Wykazano związek między podwyższonymi
wartościami czynników wazoaktywnych, w tym m.in. VEGF a progresją zmian
cukrzycowych. Uważa się, że VEGF-A, a szczególnie izoforma VEGF-165 odgrywa
znaczącą rolę w patofizjologii cukrzycowego obrzęku plamki [27]. W przebiegu
cukrzycy rozwijająca się hypoksja oraz hyperglikemia prowadzą do zwiększenia
ekspresji VEGF, nasilając przepuszczalność naczyń siatkówkowych [27]. Dlatego
zastosowanie preparatów anty-VEGF w terapii cukrzycowego obrzęku plamki pozwala
na leczenie przyczynowe. Udowodniono, iż zablokowanie VEGF prowadzi do zmniejszenia przepuszczalności naczyń siatkówkowych.
W Polsce jedynymi preparatami zarejestrowanymi i dopuszczonymi do leczenia
DME są ranibizumab (Lucentis; Genentech,Inc., South San Francisco, CA) i aflibercept,
VEGF-trap (Eylea, Regeneron, Tarrytown, NY, USA and Bayer, Basel, Switzerland).
Bewacyzumab (Avastin) jest pierwszym inhibitorem VEGF zarejestrowanym przez
FDA do leczenia nowotworów, np. przerzutów raka piersi, przerzutowego raka jelita
grubego czy raka płuc [28]. W iniekcjach doszklistkowych stosuje się go w dawkach
300-500 razy mniejszych niż w leczeniu systemowym [29]. W okulistyce stosowany
jest off-label, gdyż nie jest zarejestrowany do iniekcji wewnątrzgałkowych. Jednakże
pierwsze doniesienia o skuteczności leku w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia
plamki związanego z wiekiem pochodzą już z 2005 r. [28]. Jest on szeroko stosowany
na świecie w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem,
w cukrzycowym obrzęku plamki oraz w obrzęku plamki związanym z zamknięciem
naczyń siatkówki, ze względu na niski koszt w porównaniu z preparatami zarejestrowanymi do użytku wewnątrzgałkowego [15]. Mimo dużej cząsteczki penetruje przez
siatkówkę [29]. W II fazie badań DRCRnet wykazano lepszy efekt iniekcji bewacyzumabu na redukcję obrzęku i poprawę widzenia w porównaniu do samej laseroterapii
siatkówki [30].
Ranibizumab (Lucentis) to fragment (Fab) tego samego rekombinowanego, humanizowanego przeciwciała blokującego VEGF-A. Jest mniejszy od cząsteczki bevacyzumabu o 2/3, ale silniej wiąże cząsteczki VEGF-A. Dzięki mniejszej cząsteczce ma
większą możliwość penetracji wszystkich warstw siatkówki po podaniu doszklistkowym
[29]. Pierwsze doniesienia o efektywności terapii ranibizumabem pojawiły się już 10 lat
temu [29]. Liczne badania, m.in. DRCR.net Protocol I [31], RIDE and RISE [32, 33],
READ-2 [34], RESOLVE [35], RESTORE [36] potwierdziły wyższość terapii ranibizumabem w porównaniu do placebo, doszklistkowej steroidoterapii czy laseroterapii
biorąc pod uwagę poprawę ostrości wzroku i zmniejszenia obrzęku siatkówki.
W fazie 2 badania RIDE and RISE udowodniono, że niezależnie od wielkości dawki
ranibizumabu uzyskano istotne statystycznie wchłanianie się wysięków twardych
w porównaniu do próby ślepej w okresie 24 miesięcznej obserwacji (p <0,0001) [37].
Zwrócono uwagę na to, że zmniejszenie obrzęku i poprawę ostrości wzroku po
pierwszej doszklistkowej iniekcji leku uzyskiwano już po 7 dniach [32], a do wchło64
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nięcia się wysięków twardych dochodziło minimum po 6 miesięcach [37]. Zaobserwowano brak zmiany w wielkości i ilości wysięków twardych w trakcie redukcji obrzęku,
stąd wniosek, że obecność twardych wysięków nie jest złym czynnikiem rokowniczym
poprawy ostrości wzroku.
Dodatkowo, w badaniu RIDE and RISE OLE udowodniono skuteczność stosowania iniekcji w trybie pro re nata (PRN), czyli leczenie dostosowano do indywidualnego przebiegu choroby, a nie sztywnego schematu. Uzyskano takie same efekty
anatomiczne oraz poprawę ostrości wzroku po 36 miesiącach intensywnej terapii
comiesięcznymi iniekcjami oraz systemem PRN w całym okresie obserwacji, przy
czym średni czas do reiniekcji wynosił 3 miesiące [38].
Podobnie faza III badania RELIGHT wykazała poprawę i stabilizację ostrości
wzroku przy zastosowaniu iniekcji PRN [38].
W badaniu READ-3 zaobserwowano, że chorzy z DME powikłanym trakcjami
szklistkowo-siatkówkowymi mają lepsze rokowanie co do poprawy ostrości widzenia
niż pacjenci bez trakcji po leczeniu iniekcjami 0,5 mg lub 2 mg ranibizumabu [39].
Badanie REVEAL również potwierdziło wyższość terapii ranibizumabem w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z laseroterapią, niż samej laseroterapii [40].
Najnowszy preparat z grupy anty-VEGF to aflibecept (Eylea), będący białkiem
fuzyjnym powstałym z połączenia domeny ludzkich receptorów VEGF-R1 i VEGF-R2
oraz fragmentu Fc ludzkiej IgG1. Podobnie jak inne preparaty z tej grupy, takie jak
ranibizumab i bewacyzumab, aflibercept wiąże wszystkie izomery z rodziny VEGF-A.
Dodatkowo wiąże czynniki VEGF-B oraz łożyskowy czynnik wzrostu PGF (placental
growth factor). Mechanizm „pułapkowy” leku oraz wiązanie dodatkowych czynników
wzrostu i wstępne wyniki badań pozwalają przypuszczać, że ma skuteczniejsze działanie niż pozostałe preparaty [41]. Sekwencja receptorów afliberceptu zapewnia silne
wiązanie VEGF (140 razy silniejsze niż ranibizumab), a wielkość cząsteczki leku
(110kD) powoduje, że aktywność wiązania cząsteczek VEGF w ciele szklistym przewyższa aktywność zarówno ranibizumabu, jak i bewacizumabu [41]. Badania DA
VINCI, VISTA-DME i VIVID-DME udowodniły lepszą skuteczność afliberceptu
w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w porównaniu do samej laseroterapii [42,
43]. Protokół T badania DRCRnet w 2015 roku porównał wszystkie trzy praparaty
anty-VEGF. Wykazano, że aflibercept i ranibizumab działają podobnie w redukcji
obrzęku, oba lepiej niż bevacizumab. Jednak aflibercept daje większą istotną poprawę
u osób ze słabą ostrością wzroku [44].
Wadą leczenia preparatami anty-VEGF jest potrzeba ich cyklicznego podawania.
Konieczność comiesięcznych iniekcji znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań,
z których najgroźniejszym jest zapalenie wnętrza gałki ocznej.
Obecnie jest to leczenie standardowe rozlanego cukrzycowego obrzęku plamki,
gdyż jako jedyne pozwala uzyskać u chorych poprawę widzenia. Przewlekły charakter
choroby wymaga powtarzania iniekcji doszklistkowych, co wiąże się z ryzykiem powikłań, takich jak odwarstwienie siatkówki, krwotoki siatkówkowe, zapalenie wnętrza
gałki ocznej. Dodatkowo wysoki koszt terapii oraz brak refundacji Narodowego
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Funduszu Zdrowia dla leczenia w cukrzycowym obrzęku plamki znacznie ograniczają
dostępność leczenia w stosunku do potrzeb.
Preparaty anty-VEGF mogą być stosowane dodatkowo przed panfotokoagulacją
oraz jako pierwszy etap leczenia przed witrektomią [45, 46].

3.3. Kortykosteroidy
Kortykosteroidoterapia znalazła miejsce w leczeniu CSMO ze względu na działanie
przeciwzapalne i zmniejszające przepuszczalność naczyń. Obecnie stosuje się doszklistkowo triamcynolon, fluocynolon i deksametazon. Należy pamiętać, że żaden z nich
nie uzyskał rejestracji w Polsce do leczenia DME, a ich niekorzystny wpływ na
ciśnienie śródgałkowe i rozwój zaćmy potwierdzono w licznych badaniach.
W badaniach DRCRnet w 2008 roku okazało się, że długoterminowy efekt (po 2-3
latach) działania triamcynolonu w porównaniu do laseroterapii nie daje oczekiwanych
korzyści, a efekty uboczne, takie jak jaskra i zaćma są poważne i wymagają leczenia
operacyjnego [47]. W oczach pseudofakijnych problemem jest wzrost ciśnienia
wewnątrzgałkowego. Korzyści stosowania triamcynolonu obejmują redukcję ryzyka
progresji retinopatii cukrzycowej i rozwoju krwotoku do ciała szklistego [48]. W oczach
z retinopatią cukrzycową proliferacyjną powikłanych obrzękiem cukrzycowym plamki
połączenie laseroterapii i pojedynczej iniekcji triamcynolonu w dawce 4mg daje lepsze
efekty redukcji obrzęku i poprawy widzenia. Podobny efekt uzyskano po zastosowaniu
dwóch iniekcji ranibizumabu [49]. Iniekcje triamcynolonu pod torebkę Tenona nie
spełniły oczekiwań. Ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego było znacznie wyższe a redukcja obrzęku niewielka [15].
W leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki można stosować implanty doszklistkowe
wolno uwalniające lek. Należą do nich: dexamethason, implant biodegradowalny (Ozurdex, Allergan, Irvine, CA), biodegradowalny implant acetonidu fluocinolonu (Iluvien,
Alimera, Alpharetta, GA) oraz niebiodegradowalny implant acetonidu fluocinolonu
(Retisert, Bausch and Lomb, Madison, NJ).
Badania Macular Edema: Assessment of Implantable Dexamethasone in Diabetes
(MEAD) udowodniły korzystne działanie dexamethasonu. U większości pacjentów
uzyskano poprawę widzenia o 15 liter w ciągu 3 lat obserwacji w porównaniu do grupy
nieleczonej, ale wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i zaćma były najczęstszymi powikłaniami w grupie leczonej [50].
Zastosowanie Retisertu nie spełniło oczekiwań w leczeniu cukrzycowego obrzęku
plamki ze względu na dużą ilość powikłań – wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz
rozwój zaćmy. W obserwacji 3-letniej wyniki leczenia nie różniły się od „standardowo”
leczonej grupy [51].
Badanie Fluocinolone Acetonide for Diabetic Macular Edema (FAME) wykazało
korzystny wpływ implantu na redukcję obrzęku i poprawę widzenia, większość oczu
zyskała 15 i więcej liter w ciągu 24 miesięcy w porównaniu z grupą ślepą [52].
Leczenie podawaniem doszklistkowo kortykosteroidów również nie jest refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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3.4. Witrektomia
W badaniu DRCRnet wykazano dobroczynne działanie witrektomii w leczeniu
cukrzycowego obrzęku plamki, zwłaszcza powikłanego trakcjami lub błoną przedsiatkówkową. U 38% pacjentów ostrość wzroku uległa poprawie, a grubość siatkówki
zmniejszyła się o ponad 50% u ok. 70% chorych pół roku po zabiegu. Po witrektomii
obserwowano tym większą poprawę, im większy wyjściowy obrzęk siatkówki stwierdzono przed leczeniem [53].
Badanie Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study (DRVS) oceniało efektywność
wczesnej witrektomii (w ciągu 6 miesięcy) w oczach z niewchłaniającym się krwotokiem do ciała szklistego. Po 2 latach istotna statystycznie większość pacjentów miała
ostrość wzroku 10/20 [54].
W retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej, charakteryzującej się proliferacjami
naczyniowymi, postępowaniem z wyboru jest fotokoagulacja siatkówki. W przypadku
współistnienia trakcji szklistkowo-siatkówkowych, błony nasiatkówkowej, odwarstwienia siatkówki lub krwotoku do ciała szklistego leczeniem z wyboru jest witrektomia [14].

3.5. Nowe kierunki leczenia
Analogi somatostatyn mają działanie neuroprotekcyjne. Udowodniono, że u pacjentów z retinopatią cukrzycową i cukrzycowym obrzękiem plamki poziom somatostatyny jest niższy w porównaniu do osób zdrowych [55]. W Europie trwają badania
II/III fazy nad neuroprotekcyjnym działaniem somatostatyny i brymonidyny [56].
Bada się działanie glikozaminoglikanów (GAG), sulodexide (Vessel Due F, Aju
Pharm, Seoul, South Korea, licencja Alfa Wassermann, Bologna, Italy) na resorbcję
wysięków twardych u chorych z retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną. W retinopatii
cukrzycowej glikozaminoglikany są zastępowane przez kolagen w blaszce podstawnej
kapilar, co wpływa na zmianę przepuszczalności naczyń [57].
Trwają badania nad wpływem kwasu alfa-liponowego na przebieg retinopatii
cukrzycowej nieproliferacyjnej [58].
Trwają liczne badania nad nowymi substancjami leczniczymi o potencjalnie
terapeutycznym działaniu w cukrzycowym obrzęku plamki, np.: AKB-9778 (aktywator
kinazy endotelialnej 2), PF-04634817 (antagonista receptorów CCR2 i CCR5 dla
chemokine ligand 2), KVD001 (inhibitor kalikreiny osoczowej), bevasiranib (siRNAs
bklokujące VEGF), PF-04523655 (inhibitor RTP801 genu), sirolimus (rapamycyna,
działająca w łańuchu angiogenezy), luminate (inhibitor integryny) [59÷65].

3.6. Pomoce dla słabowidzących
W postaci zejściowej cukrzycowego obrzęku plamki z zanikiem komórek nabłonka
barwnikowego i fotoreceptorów w dołku, istnieje możliwość dobrania pomocy
optycznych dla słabowidzących. Są to okulary lupowe lub lornetkowe, monookulary,
systemy elektroniczne, których zadaniem jest powiększenie tekstu na tyle duże, aby
chory mógł odczytać pojedyncze litery lub grupy liter. Niestety nie pozwalają one na
poruszanie się pacjenta w otoczeniu.
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Polski Związek Niewidomych organizuje terapie zajęciowe i prowadzi rehabilitacje
dla niewidomych i słabowidzących. Zapewnia pomoc w zakresie przystosowania
środowiska domowego, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej. Ważne jest
wsparcie chorego na każdym etapie choroby.

4. Badania kontrolne
Ogromne znaczenie w ochronie przed utratą widzenia mają regularne kontrole
pacjentów z cukrzycą. Według Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
pacjenci bez objawów retinopatii cukrzycowej powinni zgłaszać się na kontrolne
badanie okulistyczne raz do roku, chorzy z retinopatią początkową nieproliferacyjną
– co 6 miesięcy, a z retinopatią przedproliferacyjną – co 3 miesiące. Obecność retinopatii
proliferacyjnej, a także zaawansowanych powikłań ocznych cukrzycy (nowotworzenie
naczyń na tęczówce, wylew krwi do ciała szklistego, świeże odwarstwienie siatkówki)
wymagają pilnego badania okulistycznego, a następnie częstych kontroli. Kobiety
ciężarne chore na cukrzycę należy badać raz w miesiącu przez cały okres ciąży
i połogu. Osoby z niewyrównaną cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym lub proteinurią
powinny być kontrolowane co 3-4 miesiące, niezależnie od stopnia zaawansowania
zmian na dnie oka [66].

5. Podsumowanie
Epidemia cukrzycy, a wraz z nią powikłań, które niesie ze sobą choroba, staje się
jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata. Mimo
postępów w diagnostyce i leczeniu powikłań choroby, cukrzycowy obrzęk plamki
stanowi nadal wiodącą przyczyną utraty wzroku. Aby uchronić pacjentów przed
groźnymi następstwami choroby konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych
i diagnostycznych. Właściwa i kompleksowa opieka nad pacjentem z cukrzycą wymaga
ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem a lekarzami różnych specjalności, zaangażowanymi w opiekę nad chorym z cukrzycą.
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Cukrzycowy obrzęk plamki – główna przyczyna ślepoty wśród osób w wieku
produkcyjnym w krajach uprzemysłowionych
Cukrzyca jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, w których ilość nowych zachorowań znacząco rośnie,
w związku z tym została określona mianem epidemii. Jednym z najpowszechniejszych powikłań cukrzycy
z zakresu mikroangiopatii jest retinopatia cukrzycowa. Obrzęk plamki związany z retinopatią cukrzycową
stanowi najczęstszą przyczynę utraty widzenia u osób w wieku produkcyjnym w krajach uprzemysłowionych.
Cukrzycowy obrzęk plamki spowodowany jest gromadzeniem się płynu w centralnej części siatkówki, czyli
plamce – najważniejszym dla widzenia rejonie oka, związanym między innymi z czytaniem i widzeniem
kolorów. Obecność płynu jest efektem jego przenikania z uszkodzonych w przebiegu cukrzycy drobnych
naczyń siatkówki.
W leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki stosowane są: laseroterapia siatkówki, iniekcje leków antyVEGF i steroidów do ciała szklistego, a także metody operacyjne.
W Polsce około 26 procent chorych na cukrzycę nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby i nie podjęło koniecznego leczenia. Nieleczony cukrzycowy obrzęk plamki prowadzi do uszkodzenia siatkówki, a w efekcie
do pogorszenia widzenia, często także do nieodwracalnej ślepoty. Aby uchronić pacjentów przed groźnymi
następstwami choroby konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych, jak i diagnostycznych. Właściwa
i kompleksowa opieka nad pacjentem z cukrzycą wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem a lekarzami różnych specjalności, zaangażowanymi w opiekę nad chorym z cukrzycą.
Słowa kluczowe: cukrzyca, obrzęk plamki, retinopatia cukrzycowa

Diabetic macular edema – the leading cause of blindness in people of working age
in industrialized countries
Diabetes is considered a civilization disease in which the number of new cases has been increasing
significantly, therefore, it has been described as an epidemic. One of the most common complications in
terms of microangiopathy is diabetic retinopathy. Macular edema associated with diabetic retinopathy is
the leading cause of blindness in people of working age in industrialized countries.
Diabetic macular edema is caused by fluid build-up in the central part of the retina – the macula – the most
important for vision area of the eye, among other things, associated with reading and seeing color. The
presence of fluid is the result of the penetration of the damaged diabetic small vessels of the retina.
The treatment of diabetic macular edema consists of: laser therapy of the retina, anti-VEGF agents and
steroids injections into the vitreous and surgical methods.
Approximately 26 percent of diabetics are not aware of their illness in Poland and therefore do not initiate
necessary treatment. Untreated diabetic macular edema results in retinal damage and consequently to visual
impairment and often irreversible blindness. To protect patients from dangerous consequences of the
disease it is necessary to conduct educational activities, as well as diagnostics. Appropriate and comprehensive treatment of patients with diabetes requires close collaboration between the patient and the
physicians of various specialties involved in providing care for patients with diabetes.
Keywords: diabetes, macular edema, diabetic retinopathy
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Problem próchnicy u dzieci w wieku 6-7 lat
na terenie miasta stołecznego Warszawy
1. Wprowadzenie
Próchnica zębów obok choroby niedokrwiennej serca, nowotworów, cukrzycy typu
II jest poważną chorobą cywilizacyjną, silnie uwarunkowaną stylem życia. Z języka
łacińskiego caries oznacza rozkład, zgniliznę i zgodnie z definicją jest to niszczenie
tkanek zęba poprzez demineralizację szkliwa [1]. Światowa Organizacja Zdrowia
definiuje próchnicę jako miejscowy proces o charakterze patologicznym prowadzącym
do odwapnienia szkliwa oraz zębiny powodując rozpad twardych tkanek zęba doprowadzając do tworzenia się ubytku [2]. Za wystąpienie próchnicy odpowiadają cztery
czynniki etiologiczne:
1. bakterie;
2. substrat;
3. podatność zębów;
4. czas.
Etiopatogeneza próchnicy nie została wyjaśniona całkowicie, uważa się że jest to
choroba zakaźna wywołana przez naturalną mikroflorę jamy ustnej wraz z bakteriami
próchnicotwórczymi i w efekcie fermentacji węglowodanów do kwasów (głównie
kwasu mlekowego) dochodzi do zmian patologicznych w obrębie tkanek zęba [3].
Bakterie są głównym czynnikiem warunkującym powstanie próchnicy. Największy
wpływ na wywołanie i rozwój próchnicy mają drobnoustroje, które kolonizują się
w jamie ustnej Streptococcus mutans i Streptococcus salivarius, należy zauważyć że
pojawiają się one również najwcześniej w jamie ustanej. Później pojawiają się bakterie
beztlenowe Gram – ujemne takie jak: Fusobacterum nucleatum, Prevotella melaninogenica [4]. Paciorkowce takie jak Streptococcus sanguis i mutans obecne są w jamie
ustnej tuż po wyrżnięciu zębów. Powierzchnia zębów nie posiada zdolności do złuszczania się, dlatego mikroflora może bez przeszkód przyczepiać się do ich powierzchni.
Mikrobiologiczną błoną biologiczną jest w tym przypadku płytka nazębna [5]. Płytka,
jako naturalny biofilm nazębny, jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju
drobnoustrojów. Płytka nazębna tworzy się już kilkanaście minut po mechanicznym
oczyszczeniu zębów, a paciorkowce jamy ustnej, które najbardziej są zaangażowane
w rozwój próchnicy zębów to: Streptococcus mutans oraz Streptococcus sorbinus.
Streptococcus u dzieci stanowią około 98% flory bakteryjnej [3].
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Wykorzystując sacharozę bakterie te wytwarzają zewnątrzkomórkowe wielocukry
α-D-glukany (dekstran, alternan i mutan) [6]. Dekstrany są złożone z reszt glukozy, są
rozpuszczalne w wodzie i w przypadku niedoboru cukrów w pożywieniu tworzy
węglowodanowy zapas dla dalszych przemian metabolicznych bakterii [7]. Alternan
jest glukanem składającym się z reszt D-glukozy. Mutan to nierozpuszczalny w wodzie
i lepki biopolimer, dzięki któremu bakterie z łatwością przyczepiają się i tworzą
swojego rodzaju spoiwo utrzymujące baterie przy powierzchni szkliwa [8].
Miller w 1890 roku określił, że próchnica to infekcyjna choroba zakaźna wywołana
przez bakterie. Dzięki temu uznano to odkrycie jako przełomowe w całej kariologii [9].
W późniejszym czasie badania prowadzone na szczurach gnotobiotycznych w 1954
roku przez Orlanda i współpracowników udowodniły, że drobnoustroje są niezbędne
do powstania próchnicy. Pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus),
obecne w jamie ustnej również mają właściwości kwasotwórcze, przy czym są bakteriami kwasoodpornymi. Loesche dzięki postępowi technologicznemu w latach 70-tych
XX wieku umożliwił rozpoznanie drobnoustrojów odpowiedzialnych za rozwój próchnicy.
Są to bakterie z grupy Stroptocossus mutans i pałeczki kwasu mlekowego. Głównie
obecne w płytce nazębnej, gdzie występuje nasilenie choroby próchnicowej [10].
Inne paciorkowce występujące w płytce nazębnej, takie jak: Fusobacterium spp.,
Actinomyces spp, czy Bacteroides spp. mają właściwości kwasotwórcze, lecz nie biorą
udziału w procesie próchnicowym. Bakterie próchnicotwórcze nie są w stanie same
zainicjować procesu próchniczego. Potrzebują do tego substratu, czyli węglowodanów
w postaci łatwo rozpuszczalnych cukrów prostych, w szczególności sacharozy. Podczas
inwertazy bakteryjnej dochodzi do rozkładu sacharozy na glukozę i fruktozę. Poprzez
proces fermentacji węglowodanów uzyskują energię, a w końcowym etapie produktami
po przemianie glukozy są kwasy organiczne. Zdolność do metabolizowania wszystkich
węglowodanów, które ulegają fermentacji należy do bakterii próchnicotwórczych.
Dodatkowo bakterie wykorzystując węglowodan jakim jest sacharoza biorą udział
w najszybszym wytwarzaniu polisacharydów wewnątrz i zewnątrzkomórkowych.
Odpowiadają one za tworzenie zapasów metabolicznych i zwiększają wielkość płytki
nazębnej, tym samym zwiększając ilość bakterii [9]. W płytce nazębnej dochodzi do
przemian enzymatycznych, w efekcie czego powstają produkty glikolizy i fermentacji
bakteryjnej, tzw. kwasy organiczne (mlekowy i pirogronowy). Proces ten powoduje
obniżenie pH płytki nazębnej. Prawidłowa wartość pH w jamie ustnej powinna
wynosić od 6.5 do 7.0. Jeżeli pH płytki spadnie do krytycznej wartości, która wynosi
od 5,5 do 5,0 może dojść do demineralizacji szkliwa i rozwoju próchnicy. Próchnica
zębów jest procesem przewlekłym, ale dynamicznym, w którym główną rolę odgrywa
czas oddziaływania niekorzystnych czynników na szkliwo zębów.
Kariostaza to tzw. „równowaga próchnicy”, która jest zrównoważeniem czynników
zachodzących przy powierzchni szkliwa – procesu demineralizacji i remineralizacji.
Próchnica zachodzi więc wówczas, gdy równowaga kariostatyczna jest zachwiana
i procesy demineralizacji dominują nad procesami remineralizacyjnymi. Szkliwo przez
cały czas narażone jest na atak drobnoustrojów próchnicotwórczych obecnych w jamie
ustnej [11].
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2. Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie problemu jakim jest próchnica u dzieci w wieku 67 lat na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz określenie czynników jakie wpływają
na jej występowanie.

3. Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w losowo wybranych szkołach podstawowych
publicznych i prywatnych na terenie miasta stołecznego Warszawy. W badaniu wzięło
udział 170 rodziców dzieci w wieku 6-7 lat, z czego 82 rodziców ze szkół prywatnych
i 88 rodziców ze szkół publicznych. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny.
Kwestionariusz składał się z 25 pytań zamkniętych. Układ ankiety został podzielony na
cztery sekcje dotyczące:
 nawyków higienicznych i leczniczych;
 wiedzy na temat profilaktyki;
 nawyków żywieniowych;
 okresu ciąży i wczesnego dzieciństwa.
Na końcu zamieszczona była metryczka odpowiednio dla dziecka jak i rodzica.
W badaniu w szkole prywatnej wzięły udział 72 kobiety (87,8%) oraz 10 mężczyzn
(12,2%). W szkole publicznej w badaniu uczestniczyło 78 kobiet (88,6%) i 10 mężczyzn
(11,4%). Biorąc pod uwagę szkołę prywatną, w badaniu wzięło udział 20 osób mających
do 35 lat (24,3%), 36 osób w wieku od 36 do 40 lat (43,9%) oraz 26 osób powyżej
41 roku życia (31,7%). Wiek rodziców ze szkoły publicznej przedstawiał się
następująco: 25 osób w wieku do 35 lat (28,4%), 42 osoby w wieku od 36 do 40 lat
(47,7%) i 21 osób przekraczających 41 lat (23,9%).
Badanie na terenie szkoły prywatnej dotyczyło 37 dziewczynek i 42 chłopców, zaś
na terenie szkoły publicznej 47 dziewczynek i 38 chłopców.

4. Wyniki
Na pytanie kiedy dziecko było pierwszy raz u dentysty najczęściej wskazywaną
odpowiedzią wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły publicznej była odpowiedź w wieku 3 lat (29,6%). Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią była
odpowiedź w wieku 2 lat. Wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły prywatnej
najczęściej wskazywaną odpowiedzią było w wieku 2 lat (28,1%). Rodzice dzieci ze
szkół prywatnych częściej niż rodzice dzieci ze szkół publicznych zabierali dziecko na
wizytę do lekarza stomatologa do 1 roku życia i w 1 roku życia. Według zaleceń dziecko
pierwszy raz powinno odwiedzić dentystę przed 1 rokiem życia, gdy ma już pierwsze
mleczne zęby. Otrzymane odpowiedzi wskazują, że prawidłowo postępuje 13,4% (11)
rodziców ze szkół prywatnych oraz 8,0% (7) rodziców ze szkół publicznych.
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Rysunek 1. Pierwsza wizyta dziecka u stomatologa

Wizyty kontrolne u lekarza stomatologa powinny odbywać się co sześć miesięcy,
a w sytuacji, gdy dziecko jest w wieku 6-7 lat i jest na etapie wymiany uzębienia, takie
wizyty powinny mieć miejsce co 3-4 miesiące. Rodzice dzieci ze szkół publicznych
wskazali, że ich dziecko chodzi do dentysty raz na pół roku (37,5%). Na drugim
miejscu 30% respondentów wskazało odpowiedź raz w roku lub rzadziej. Zaobserwowano dużą różnicę między rodzicami. Prawie 55% rodziców dzieci ze szkoły prywatnej
wskazało odpowiedź raz na pół roku.

Rysunek 2. Częstotliwość wizyt dziecka u stomatologa
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Różnice w odpowiedziach zaobserwowano również w pytaniu dotyczącym rozpoznania u dziecka próchnicy. Rozpoznaną u dziecka próchnicę deklarowało 55,7%
rodziców dzieci ze szkół publicznych i 43,9% rodziców ze szkół prywatnych.

Rysunek 3. Rozpoznanie próchnicy u dziecka

Przekazywanie wiedzy i prawidłowych nawyków dzieciom przez rodziców, kształtuje u dziecka właściwe podejście do utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej.
Staje się to także podstawą w świadomości małego człowieka. Regularne mycie
zębów, używanie dodatkowych przyborów do higieny jamy ustnej jest między innymi
jednym z przykładów dbania o higienę jamy ustnej. Dane dotyczące tej kwestii
ilustruje rycina 4. 66 dzieci (80,5%) uczęszczających do szkoły prywatnej i 64 dzieci
(72,7%) ze szkół publicznych myje zęby dwa razy dziennie. Najczęściej wybieraną
odpowiedzią był wariant czyszczenia zębów dwa razy dziennie, zarówno wśród dzieci
uczęszczających do szkoły prywatnej jak i publicznej. Niepokojący jest jednak fakt, że
zdarzają się przypadki, gdy dziecko myję zęby sporadycznie.
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Rysunek 4. Rozpoznanie u dziecka próchnicy

Szczoteczkę do zębów należy wymieniać co 3 miesiące, ponieważ po tym czasie
włókna szczoteczki stają się mniej skuteczne w usuwaniu płytki nazębnej z powierzchni
zębów. Według danych na poniższym wykresie 30 rodziców (34,1%) dzieci ze szkoły
publicznej odpowiedziało, że wymienia dziecku szczoteczkę co 3 miesiące, a co
2 miesiące wymienia ją blisko 24 rodziców (27,3%). W porównaniu do szkoły prywatnej
większość rodziców 32,9% (27 osób) wymienia szczoteczkę dziecku już po dwóch
miesiącach, a 22,0% (18 osób) po 3 miesiącach użytkowania. Tutaj również można
zauważyć, że zdarzają się przypadki zmiany szczoteczki rzadziej niż co 6 miesięcy
u 4 osób (4,9%) lub rzadziej, co 6 miesięcy 3,7% (u 3 osób). W szkole publicznej, aż
6 osób (6,8%) wymienia szczoteczkę dziecku co 6 miesięcy, a 1 osoba wymienia ją
(1,1%) rzadziej niż co 6 miesięcy.
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Rysunek 5. Wymiana szczoteczki

Prawidłowy czas szczotkowania zębów powinien wynosić od 2 do ponad 3 minut.
Jak wynika z poniższej ryciny dzieci szczotkują zęby za krótko. Według odpowiedzi
rodziców 19 dzieci (21,6%) ze szkoły publicznej i 19 dzieci (23,2%) ze szkoły prywatnej
szczotkuje zęby od 0,5 do 1 minuty. Duży odsetek dzieci szczotkuje zęby w czasie od
1 do 2 minut.

Rysunek 6. Czas mycia zębów

Na pytanie jak często dziecko spożywa słodycze takie jak: ciastka, batony, lizaki,
najczęściej wskazywaną odpowiedzią było spożycie raz dziennie przez 45 (51,1%),
rzadko – 35 (39,8%) wśród dzieci ze szkoły publicznej. W szkole prywatnej wygląda
to odwrotnie. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było spożywanie tych produktów
rzadko (47,6%).
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Rysunek 7. Spożywanie przez dziecko słodyczy

Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu Chi2. Nie wykazano istotnych
statystycznie zależności między czasem poświęconym przez dziecko na mycie zębów,
a rozpoznaniem u dziecka próchnicy (p=0,776).
Wynik istotny statystycznie odnotowano w przypadku zależności między spożywaniem przez dziecko słodyczy (ciastka, batony, lizaki) i wystąpieniem u dziecka
próchnicy (p<0,001).
Na podstawie rozkładu procentowego można stwierdzić, że próchnica występowała
częściej u osób, które spożywały te produkty kilka razy dziennie (62.50%), a także
u osób, które spożywały te produkty raz dziennie (56,58%), Natomiast u osób, u których
nie rozpoznano próchnicy spożycie tego typu produktów występowało rzadko (60,81%).
W przypadku rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza dziecko, a wystąpieniem próchnicy
nie odnotowano statystycznie istotnej zależności (p=0,170).

5. Dyskusja
Bardzo ważną rolę w procesie próchniczym odgrywa podatność tkanek zęba na
próchnicę. Warunkowana jest nieprawidłową mikro i makrostrukturą matrycy szkliwa,
niewłaściwą mineralizacją i zaburzeniami wchłaniania związków fluoru szczególnie
w fazie rozwoju zębów. Ministerstwo Zdrowia zgodnie z realizowanymi wytycznymi
Światowej Organizacji Zdrowia od roku 1997 podjęło się realizacji programu zdrowotnego: „Monitorowanie stany zdrowia jamy ustnej populacji polskiej” [12]. Badanie
pod tą nazwą przeprowadzane jest co roku. W każdym roku badana jest inna grupa
wiekowa z różnych województw. Głównym celem badań Ministerstwa Zdrowia jest
określenie stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci jak i dorosłych oraz zbadanie zjawisk,
które warunkują stan zdrowia występujący w wybranej populacji. Oprócz przeprowadzanego badania klinicznego analizowane są czynniki społeczne, kulturowe, ekonomiczne i organizacyjne, które wpływają na sytuację epidemiologiczną. Dzięki progra-
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mowi polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia w roku 2012 badaniem zostały objęte
grupy wiekowe [13]:
 6 lat – 1968 osób;
 12 lat – 1868 osób;
 od 35 do 44 lat – 1887 osób.
Program polityki zdrowotnej był też wzbogacony o działalność edukacyjną. Na
podstawie badania wśród dzieci w wieku 6-7 lat, przeprowadzonego w 2012 r.
wskazano, że próchnica u 6-letnich dzieci sięga blisko 86.9%. Próchnica występuje
u 86,6% dzieci mieszkających na wsi i 84,7% zamieszkałych w mieście. Odnosząc się
do porównania Polski do innych wybranych krajów, Polska wypada gorzej nawet od
takich krajów jak Uganda, Bośnia i Hercegowina, czy Łotwa. W 2012 roku badaniem
objęto 1968 dzieci, w tym 1034 chłopców i 930 dziewczynek. 1080 dzieci mieszkało
w mieście, a 888 na wsi. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że
odsetek dzieci wolnych od próchnicy wśród chłopców wyniósł 13,20%, natomiast wśród
dziewczynek 15,70%. Ogółem stwierdzono, że odsetek 6 letnich dzieci bez próchnicy
w Polsce wyniósł zaledwie 14,40%.
Ważnym elementem w zapobieganiu próchnicy u dzieci jest propagowanie wiedzy
na temat profilaktyki jamy ustnej u rodziców, a przez to nauczanie dzieci prawidłowych zachowań prozdrowotnych. Zachowania te powinny być prowadzone już od
najwcześniejszych lat młodego człowieka. Badania przeprowadzone pośród opiekunów
dzieci w wieku przedszkolnym są niewystarczające. 71% matek wiedziało, że szczotkowanie powinno odbywać się dwa razy dziennie. Badania Szczepańskiej i wsp.
wskazały, że niemycie zębów w godzinach wieczornych jest główną przyczyną choroby
próchnicowej u dzieci w wieku przedszkolnym [14].
Badanie Bruzda-Zwiech i wsp. wykazało że tylko 41,5% dzieci szczotkuje zęby
pod opieką rodziców [15]. Jak stwierdzono powyżej już na etapie przedszkolnym
obserwuje się złe nawyki w szczotkowaniu zębów u dzieci.
Badanie przeprowadzone przez Grzesiak-Gasek i wsp. wskazało, że matki posiadają
wiedzę o oddziaływaniu próchnicy zębów mlecznych na rozwój próchnicy zębów
stałych. Mimo to, tylko 34,5% wskazało, że konieczne jest leczenie zębów mlecznych
objętych próchnicą [16].
Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 6-letnich również daje powody do niepokoju.
Według danych pochodzących z badań monitoringowych, którymi objęto 1968 dzieci,
jedynie 14,4% z nich było wolnych od próchnicy (wskaźnik dmft/ DMFT = 0), w tym
15,3% dzieci z terenów miejskich i 13,4% z terenów wiejskich [17].
Badanie pt. „Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci w wieku
5, 7 i 15-lat realizowany w roku 2011” wykazało, że dzieci zamieszkujące tereny
miejskie częściej miały uszczelnione zęby mleczne niż dzieci zamieszkujące tereny
wiejskie [18]. Według badania Jodkowskiej i wsp. zapadalność na próchnicę zębów
mlecznych częściej występowała u dzieci zamieszkujących małe miasteczka i tereny
wiejskie [18]. Przytoczone badania wskazują na potrzebę edukacji rodziców w celu
prowadzenia skutecznej profilaktyki jamy ustnej oraz zwrócenie uwagi na znaczące
różnice występujące wśród mieszkańców wsi i miast [19].
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6. Wnioski
U blisko 45% dzieci uczęszczających do szkoły prywatnej i 55% dzieci uczęszczających do szkoły publicznej na terenie Warszawy rodzice zadeklarowali rozpoznanie
choroby próchnicowej. Pozwala to stwierdzić, że co drugie dziecko z badanej populacji
miało próchnicę. Według badań Ministerstwa Zdrowia statystyczny polski 6-latek ma aż
pięć zębów zaatakowanych próchnicą, z czego tylko jeden jest wyleczony.
W pracy postawiono hipotezę o wpływie szkoły do jakiej uczęszcza dziecko,
a wystąpieniem próchnicy. Na podstawie otrzymanych wyników można jednoznacznie
stwierdzić, że rodzaj szkoły do jakiej uczęszcza dziecko nie wpływa na wystąpienie
próchnicy wśród dzieci w wieku 6-7 lat na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Przeprowadzone badanie wskazało na niski poziom wiedzy wśród rodziców w niektórych kwestiach związanych z prawidłową higieną jamy ustnej oraz nawykami
żywieniowymi. Wykazano istotną statystycznie zależność między spożywaniem
słodyczy, a wystąpieniem próchnicy u dzieci. Rodzice wykazali się brakiem wiedzy
w zakresie prawidłowej diety dziecka, co istotnie wpływa na wystąpienie próchnicy.
Spożywanie dużej ilości węglowodanów jest czynnikiem ryzyka przy rozwoju procesu
próchniczego. Według badań Ministerstwa Zdrowia w 2012 roku zaledwie 14,40% 6latków jest wolnych od próchnicy. Badanie Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej
populacji polskiej w 2012 wykazało, że ponad 90% całej populacji Polskiej i 86,9%
dzieci w wieku 6 lat choruje na próchnicę zębów. Według badań w 2012 roku zaledwie
14,40% 6-latków jest wolnych od próchnicy. Przeprowadzone badania wskazują na
potrzebę edukacji rodziców w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dzieci już na
wczesnym etapie rozwoju dziecka. Celem Światowej Organizacji Zdrowia do 2020
roku jest osiągnięcie odsetka dzieci wolnych od próchnicy na poziomie 80% na terenie
całej Unii Europejskiej. W tej sytuacji priorytetem powinna stać się profilaktyka
i edukacja zdrowotna mająca na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców, aby
codziennie czynności związane z higieną jamy ustnej były wykonywane zgodnie
z zaleceniami i przynosiły zamierzone efekty.
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Problem próchnicy u dzieci w wieku 6-7 lat na terenie miasta stołecznego
Warszawy
Wstęp: Próchnica jest najczęściej występującą chorobą cywilizacyjną wśród społeczeństwa na całym
świecie. Na podstawie wyników badania „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej”
stwierdza się, że stan zdrowia jamy ustnej u 6 letnich dzieci w Polsce jest bardzo zły.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie problemu jakim jest próchnica u dzieci w wieku 6-7 lat na
terenie miasta stołecznego Warszawy oraz określenie czynników jakie wpływają na jej występowanie.
Materiał i metody: Badanie było przeprowadzane w losowo wybranych szkołach podstawowych
prywatnych i publicznych w Warszawie. Kwestionariusz był skierowany do rodziców dzieci 6-7 letnich
uczęszczających do klas pierwszych. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. W badaniu wzięło
udział 170 respondentów. Wykonano analizę statystyczną w oparciu o test chi2.
Wyniki: Wykształcenie ojca wykazuje istotność statystyczną co oznacza, że ma wpływ na częstotliwość
chodzenia dziecka do dentysty. Odnotowano istotną statystycznie zależność pomiędzy częstotliwością
spożywania ciastek, batonów, lizaków, a rozpoznaniem próchnicy (p<0,05).
Wnioski: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako cel wyznaczyła, że do roku 2020 odsetek 6-letnich
dzieci bez próchnicy osiągnie 80% na terenie całej Unii Europejskiej. W celu poprawienia aktualnej
sytuacji w Polsce, priorytetem staje się profilaktyka i edukacja prozdrowotna.
słowa kluczowe: próchnica, demineralizacja, szkliwo, choroba cywilizacyjna

The problem of dental caries among children ages 6-7 years in the capital city
of Warsaw
Introduction: Dental caries is the most common civilization disease among the public worldwide. Based on
the results of the study "Monitoring the state of oral health of the population Polish" states that oral health
in 6 year old children in Poland is very bad.
Aim: The aim of this study is to present a fental caries problem among children aged 6-7 years in the city
of Warsaw and to determine the factors that influence its occurrence.
Material and Methods: The study was conducted in randomly selected primary schools, private and public
in Warsaw. The questionnaire filled parents of children 6-7 year attending first classes. Participation in the
survey was anonymous and voluntary. The study involved 170 respondents. Statistical analysis based on
the chi2 test.
Results: There has been a significant association between father education and the frequency of walking
a child to the dentist. There has been a significant association between the frequency of the consumption
of biscuits, chocolate bars, lollipops, and the diagnosis of caries (p <0.05).
Conclusions: The World Health Organization (WHO) has set a target that by 2020 the percentage
of 6-year-old children without caries has reached 80% across the European Union. In order to improve the
current situation in Poland, the priority is the prevention and health education.
key words: cariers, demineralization, enamel, civilization-related disease

85

Marcin Urbańczuk1, Magdalena Urbańczuk2, Katarzyna Schab3

Wpływ zanieczyszczenia powietrza
na układ sercowo-naczyniowy
1. Wstęp
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych czynników mających
negatywny wpływ na zdrowie. Słowo smog pochodzi od angielskich wyrazów smoke –
dym i fog – mgła. Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu intensywnego zanieczyszczenia powietrza oraz zjawisk naturalnych
w postaci dużego zamglenia oraz bezwietrznej pogody. W Polsce w ubiegłym roku
temat zanieczyszczenia powietrza był jednym z najczęściej poruszanych. Smog powstaje
przede wszystkim w dużych miastach, które dodatkowo znajdują się w dolinach lub
w bezpośrednim sąsiedztwie rzek. Na szkodliwość zanieczyszczenia powietrza zaczęto
zawracać większą uwagę od tak zwanego Wielkiego Smogu Londyńskiego, który miał
miejsce w grudniu 1952. W tym czasie w Londynie przez 4 dni utrzymywało się wyjątkowo duże zanieczyszczenie powietrza. Było to spowodowane m.in. mroźną zimą
(a w związku z tym intensywnym spalaniem paliw stałych) oraz koincydencją niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gęstej mgły i bezwietrznej pogody.
Szacuje się, że w tamtym czasie z powodu smogu zmarło około 12 tysięcy osób. Po tym
zdarzeniu zaczęto czynić starania aby podobne sytuacje nie powtarzały się, w efekcie
czego pojawiły się pierwsze zapisy o ochronie powietrza [1]. W chwili obecnej
udowodniono, że zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na układ sercowonaczyniowy i przyczynia się do zwiększenia ogólnej śmiertelności. Obok palenia
papierosów, nadwagi czy hipercholesterolemii zalicza się je do modyfikowalnych
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Według dostępnych badań w 2015
roku zanieczyszczenie powietrza było odpowiedzialne za 19% zgonów z przyczyn
sercowo-naczyniowych, 24% przypadków choroby niedokrwiennej serca, 21% zgonów
z powodu udaru mózgu oraz 23% przypadków raka płuca [2]. W niniejszej pracy
przedstawiono problematykę wpływu zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo
naczyniowy.
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2. Zanieczyszczenie powietrza
Smog jest mieszaniną pary wodnej, gazów oraz zawieszonych w nich cząstek
stałych (pył zawieszony, PM, particulate matter). Do najbardziej toksycznych gazów
należą ozon, tlenki azotu, benzen, tlenek węgla i tlenki siarki [3]. Substancje te powstają
w największej ilości w wyniku spalania paliw stałych, niestety w dalszym ciągu
głównego źródła energii w Polsce. Tlenki azotu pochodzą głównie ze spalin samochodowych, procesów produkcyjnych i przemysłu. Ozon w większości powstaje ze spalin
w wyniku reakcji fotochemicznych zachodzących w atmosferze [4]. Pyły zawieszone
(PM) obecne w zanieczyszczonym powietrzu pochodzą najczęściej z różnych reakcji
spalania. W swoim składziezawierają toksyczne substancje organiczne i nieorganiczne,
takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny
i furany. W zależności od wielkości dokonano ich podziału na kilka grup. Duże
o wielkości od powyżej 2,5 do 10 mikrometrów (PM10). Średnie o wielkości od 0,1 do
2,5 mikrometrów (PM2,5). I bardzo małe o średnicy nie przekraczającej 0,1 mikrometra.
W zależności od wielkości pyłu zawieszonego ma on nieco inne właściwości fizyczne
i działanie. Najbardziej niekorzystnie na organizm człowieka wpływają pyły PM10
i PM2,5. Przedostają się one do wszystkich tkanek głównie przez układ oddechowy ale
także przez spożywanie skażonej pyłami żywności. W związku z budową i funkcjonowaniem układu oddechowego pyły o wielkości powyżej 10 mikrometrów są zatrzymywane w drzewie oskrzelowym i są stamtąd usuwane m.in. za pomocą ruchu rzęsek
i śluzu. Ziarna pyłu PM10 są na tyle małe, że mogą przenikać do płuc i drzewa oskrzelowego. Głównym ich źródłem jest efekt spalania paliw stałych w indywidualnych
systemach grzewczych w domach oraz spaliny samochodowe. Utrzymują się w atmosferze kilka godzin i mają stosunkowo niewielką zdolność przemieszczania się na dalsze
odległości, w związku z czym ich działanie ogranicza się głównie do najbliższej okolicy
od miejsca powstania. Inhalacja pyłu PM10 prowadzi do wielu zaburzeń funkcjonowania
układu oddechowego [5]. Dochodzi do zaostrzenia objawów niewydolności oddechowej
u osób z POChP i astmą oskrzelową, pojawienia się kaszlu i duszności, szczególnie
wysiłkowej. Pył PM10 ma także działanie rakotwórcze. Zawiera on w swoim składzie
metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne.
Najbardziej niebezpieczne dla organizmu są cząsteczki o średnicy nie przekraczającej
2,5 mikrometra (PM 2,5). Mogą one wraz z wiatrem przemieszczać się nawet w promieniu do 100 kilometrów od miejsca powstania, a przez to oddziaływać na znaczne
obszary. Zawierają one w swoim składzie węgiel, metale, związki organiczne, siarczany
i azotyny [6].Pyły PM 2,5 w największym stopniu negatywnie oddziaływają na układ
sercowo-naczyniowy. Ze względu na swój rozmiar przy inhalacji docierają aż do
pęcherzyków płucnych a stamtąd także do krwioobiegu. Wraz z prądem krwi mogą
docierać bezpośrednio do wszystkich narządów.
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3. Działanie zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo-naczyniowy
Działanie zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo-naczyniowy jest złożone
i przebiega w kilku mechanizmach [4]. Po pierwsze smog oddziałuje na układ autonomiczny, zarówno na część sympatyczną jak i parasympatyczną. Zanieczyszczenia
powietrza osadzające się w drzewie oddechowym już w sposób bezpośredni drażnią
zakończenia nerwowe wywołującwyzwolenie mechanizmów odruchowych. W efekcie
tego dochodzi do zaburzenia równowagi układu autonomicznego oraz funkcji baroreceptorów co przekłada się na obciążenie układu krwionośnego. Po drugie osadzające
się w płucach pyły oraz drażniące gazy wywołują miejscową reakcję zapalną. W łożysku
płucnym dochodzi do degranulacji makrofagów, limfocytów i uwalniania mediatorów
stanu zapalnego. W ten sposób wyzwala się duża ilość krążących czynników prozapalnych i wolnych rodników. Główną rolę w tym procesie pełnią cytokiny, w tym
przede wszystkim interleukina 6, fibrynogen, białko C-rektywne, endoteliny [7]. Uwolnione związki trafiają do krążącej w łożysku płucnym krwi a razem z nią do całego
organizmu,negatywnieoddziałując na układ sercowo-naczyniowy. Po trzecie zanieczyszczenia powietrza w postaci gazów i pyłu PM2,5 przenikają barierę powietrze-krew
i wraz z jej prądem mogą docierać do wszystkich komórek organizmu. W ten sposób
mogą bezpośrednio w sposób toksyczny oddziaływać na naczynia i kardiomiocyty [3].
W przeprowadzonych do tej pory badaniach udowodniono, że zarówno krótkoterminowa
jak i długoterminowa ekspozycja na zanieczyszczone powietrze może prowadzić do
negatywnych następstw w układzie krążenia. Krótkoterminowa ekspozycja na pył PM
2,5 wiązała się ze zwiększoną śmiertelnością ogólną o 1% na każdy wzrost PM
2,5 o 10 µg/m3 [6]. Podobnie w badaniu wielkośrodkowym wśród mieszkańców Europy,
USA i Kanady narażenie na pył PM10 powodowało wzrost śmiertelności ogólnej o 0,20,6% na każde dodatkowe 10µg/m3 zanieczyszczeń [8]. Długoterminowa ekspozycja na
pyły wiązała się z jeszcze bardziej niepokojącymi wynikami [9]. Szkodliwe działanie
zanieczyszczeń na układ krążenia przebiega za pomocą kilku mechanizmów. Smog
może powodować zmiany zapalne w naczyniach i ich śródbłonku, sprzyja zwiększonej
aktywności płytek krwi, prowadzi do zmian zakrzepowych, arytmicznych a także
toksycznie działa na mięsień sercowy. Udowodniono wpływ szkodliwych pyłów na
tworzenie się zmian miażdżycowych. Mogą one powstawać poprzez bezpośredni wpływ
na ścianę naczyń, a także być wynikiem zapalenia oraz wywoływanego stresu
oksydacyjnego [4]. W ostatnich badaniach zwraca się uwagę na oddziaływanie smogu na
układ krążenia także w mechanizmie epigenetycznym. Zanieczyszczenia powietrza
mogą mieć wpływ na metylację DNA, modyfikację białek histonowych oraz ekspresję
mikroRNA. Jest to bardzo niebezpieczne nie tylko ze względu na wpływ na danego
człowieka, ale także możliwość przekazania negatywnych zmian kolejnym pokoleniom
[10]. Wszystkie przedstawione wyżej sposoby odziaływania często współistnieją ze
sobą. Na przykład nasilony stan zapalny w płucach prowadzi do łatwiejszego przenikania
drobnych pyłów PM2,5 do krwioobiegu, a wnikające substancje powodują nasilenie
stanu zapalnego lub też prowadzą do zaburzenia równowagi autonomicznej. Tworzy się
mechanizm wzajemnie napędzających się procesów o charakterze „błędnego koła”.
Nakładanie się negatywnych zmian patofizjologicznych potęguje szkodliwe działanie
zanieczyszczeń powietrza na układ sercowo-naczyniowy.
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3.1. Choroba wieńcowa
W prowadzonych do tej pory licznych pracach udowodniono wpływ zanieczyszczenia powietrza na przyspieszenie powstawania zmian miażdżycowych w naczyniach
wieńcowych. Dochodzi do tego poprzez wywoływanie stresu oksydacyjnego i przewlekłych zmian zapalnych w naczyniach. Długotrwałe narażenie na smog doprowadza
do dysfunkcji śródbłonka naczyń i wazokonstrykcji. Inicjowane przez zanieczyszczenia
procesy powodują, że aterogeneza może zachodzić łatwiej i szybciej. Udowodniono, że
już krótkotrwała ekspozycja na szkodliwe gazy jak i cząstki stałe przyczynia się do
niestabilności blaszki miażdżycowej, a w efekcie może być czynnikiem wyzwalającym
jej pęknięcie [11].W dużym badaniu prowadzonym w USA na grupie ponad 65 tysięcy
kobiet stwierdzono o 21% częstsze występowanie przypadków choroby wieńcowej na
każde dodatkowe 10 µg/m3 pyłu PM2,5 [12]. Do podobnych wniosków doszli twórcy
badania ESCAPE, którzy wykazali zwiększenie częstości występowania choroby
wieńcowej średnioo 12% w przypadku pyłu PM10 i średnio o 26% pyłu PM2,5 na każdy
wzrost ich stężenia w powietrzu o 10 µg/m3. Wyniki badania można traktować jako
wiarygodne ponieważ obejmowały grupę około 100 tysięcy osób [13].

3.2. Niewydolność serca
Niewydolność krążenia w Polsce i na świecie staje się bardzo dużym problemem.
W zależności od użytych dokładnych kryteriów dotyczy od 1 do 2% ogółu populacji,
a w grupie osób powyżej 70 roku życia nawet ponad 10% osób [14]. Mimo, że
w ostatnim czasie dokonał się olbrzymi postęp w leczeniu przewlekłej niewydolności
serca, co poprawiło przeżywalność oraz ograniczyło liczbę hospitalizacji pacjentów, to
w dalszym ciągu poszukuje się nowych metod leczenia i skuteczniejszej profilaktyki
[15] Z tego względu walka z zanieczyszczeniem powietrza wydaje się jednym z priorytetów. Według przeprowadzonych badań długotrwała ekspozycja na pyły oraz tlenki
azotu wiązała się częstszym występowaniem niewydolności serca [16]. Wykazano także,
że już nawet krótkotrwała ekspozycja na zanieczyszczone gazami i pyłami powietrze
była związana ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji i zgonu z powodu niewydolności
serca. Bardziej narażone na negatywne skutki były osoby z uprzednio istniejącą,
wyrównaną przewlekłą niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami
rytmu w wywiadzie [17]. Mechanizmy rozwoju niewydolności serca wynikające
z narażenia na zanieczyszczenie powietrza są różne. Pod wpływem ekspozycji na pyły
dochodzi do wazokonstrykcji, wzrostu oporu naczyń i nadciśnienia tętniczego. Ze
względu na odziaływanie zanieczyszczeń na tkankę i naczynia płuc dochodzi do
wzrostu obciążenia następczego prawej komory serca. Zwiększony afterloadmoże
przyczynić się do rozwoju niewydolności mięśnia sercowego. Wtórna do smogu choroba niedokrwienna i zaburzenia rytmu także przyczyniają się do szybszego rozwoju
niewydolności serca. Udowodniono, że zwiększona ekspozycja na cząstki pyłu wiąże
się ze wzmożoną przebudową i włóknieniem mięśnia serca [18].
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3.3. Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia rytmu serca są coraz częstszą patologią, z którą zmagają się współczesne
populacje. Szacuje się, że powyżej 20 roku życia łączna częstość występowania migotania przedsionków wynosi 3%, a u osób po 70 roku życia dochodzi do 20% [19].
Przewiduje się, że do 2030 roku liczba pacjentów z migotaniem przedsionków w Europie
zwiększy się do 14-17 mln, a roczna liczba nowych pacjentów z tym rozpoznaniem
wyniesie 120-215 tysięcy [20]. Biorąc pod uwagę powyższe dane bardzo istotna wydaje
się być redukcja wszystkich możliwych czynników przyczyniających się do rozwoju
zaburzeń arytmicznych. W chwili obecnej podejrzewa się, że zanieczyszczenia powietrza
mogą przyczyniać się do powstawania zarówno komorowych jak i nadkomorowych
zaburzeń rytmu serca (w tym także migotania przedsionków). W niektórych badaniach
udowodniono negatywny wpływ toksycznych ilości pyłów zawieszonych w powietrzu
oraz ozonu na zwiększoną częstość pozaszpitalnych epizodów zatrzymania krążenia
[21]. W innych, oceniających osoby z implantowanymi kardiowerterami-defibrylatorami
(ICD),nie stwierdzono zależności pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a częstszym
występowaniem arytmii [22]. Zanieczyszczenia powietrza mogą jedynie być czynnikiem
wyzwalającym arytmię u osób wcześniej predysponowanych. U zdrowych ochotników
narażonych na działanie smogu nie obserwowano zaburzeń rytmu serca w postaci
zwiększonej ilości pobudzeń dodatkowych [23].W związku z rozbieżnością wyników
potrzeba dalszych badań, aby jednoznacznie ustalić wpływ zanieczyszczenia powietrza
na zaburzenia rytmu serca.

3.4. Choroby naczyń mózgowych
Szacuje się, że w Polsce z powodu udaru mózgu cierpi rocznie około 70 tysięcy
osób, czyli co 8 minut u kogoś w naszym kraju stawia się to rozpoznanie. Zdecydowana większość (80%) to udary niedokrwienne, spowodowane zamknięciem
jednego z naczyń tętniczych mózgu [24]. W wielu przeprowadzonych badaniach
stwierdzono istotny statystycznie związek zanieczyszczenia powietrza z występowaniem
chorób naczyń mózgowych. Na przykład w Korei wykazano związek między zanieczyszczeniem powietrza a zwiększoną śmiertelnością z powodu udaru mózgu [25].
W innych badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Danii udowodniono
zwiększoną częstość hospitalizacji z powodu udaru mózgu w czasie intensywniejszego
zanieczyszczenia powietrza [26, 27].W długotrwałej obserwacji wśród kobiet stwierdzono 83% wzrost śmiertelności z powodu chorób naczyń mózgowych na każde dodatkowe 10 µg/m3 pyłu PM2,5 zawieszonego w powietrzu [12]. Z kolei w badaniu
ESCAPE prowadzonym w Europie na grupie około 100 tysięcy osób stwierdzono
średnio o 19% większe ryzyko zachorowania na udar mózgu na każdy wzrost pyłu
PM2,5 o 5 µg/m3 [28].Mimo stwierdzonego ewidentnego związku zanieczyszczenia
powietrza z chorobami naczyniowymi mózgu, w dalszym ciągu brakuje odpowiedzi
między innymi na pytania dotyczące dokładnego patomechanizmu prezentowanych
zależności. Przypuszcza się, że zwiększona częstość udarów mózgu jest związana
z wpływem zanieczyszczenia powietrza na naczynia tętnicze oraz układ krzepnięcia
analogicznie do mechanizmów zaobserwowanych u osób leczonych z powodu zakrzepicy żył głębokich [21].
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4. Podsumowanie
Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.
Powodują one zwiększoną zapadalność i śmiertelność z powodu praktycznie wszystkich
chorób układu krwionośnego. Biorąc pod uwagę, że są one główną przyczyną śmiertelności na świecie i w Polsce to należy podejmować wszystkie możliwe starania celem
poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Trzeba takżeprowadzić działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa,zarówno w zakresie
ochrony środowiska naturalnego przed smogiem, jak też na temat jego szkodliwego
wpływu na organizm człowieka. Tylko właściwie poinformowane, a tym samym zmotywowane społeczeństwo może podjąć skuteczną walkę o czyste powietrze. Niezbędne są
także ustawy gwarantujące odpowiednie normy emisji spalin i bezpieczne poziomy
stężenia pyłów w powietrzu. Zanieczyszczenia powietrza powinny być traktowane na
równi z nadciśnieniem tętniczym czy hipercholesterolemią jako jeden z modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Jak wiadomo profilaktyka jest
lepsza niż leczenie, a więc walka ze smogiem może przynieść wymierne korzyści dla
zdrowia publicznego. Potrzeba dalszych badań aby do końca wyjaśnić i w pełni poznać
patomechanizmy szkodliwego działania smogu na układ sercowo-naczyniowy.
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Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo-naczyniowy
Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele badań na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
ludzi. W Polsce, szczególnie w dużych metropoliach, walka ze smogiem staje się istotnym wyzwaniem dla
zdrowia publicznego. Ekspozycja na obecne w powietrzu pyły i gazy, takie jak tlenek węgla, tlenki azotu,
dwutlenek siarki i ozon, wiąże się ze zwiększoną częstością występowania wielu chorób, w tym układu
sercowo-naczyniowego. Jak dowodzą przeprowadzone dotychczas badania wpływ zanieczyszczeń na
układ krwionośny jest wielopłaszczyznowy. Długotrwała ekspozycja na smog prowadzi mi.in. do rozwoju
stanu zapalnego naczyń krwionośnych, zwiększonego stresu oksydacyjnego oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu autonomicznego, a tym samym przyczynia się do rozwoju miażdżycy i chorób sercowonaczyniowych. Natomiast krótkotrwałe narażenie może być czynnikiem wyzwalającym arytmię, a poprzez
wpływ na układ krzepnięcia także inicjować ostre zespoły wieńcowe. W niniejszej pracy przedstawiono
aktualny przegląd badań na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo-naczyniowy.
Słowa kluczowe:zanieczyszczenie powietrza, choroby układu krwionośnego, zapalenie, pyły, smog

Influence of air pollution on the cardiovascular system
The effects of air pollution on health have been intensively studied in recent years. In Poland, especially in
large cities, the fight against smog has become a major public health challenge. Exposure to dust and gases
in the air, such as carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide, and ozone, is associated with an increased
incidence of a number of diseases, also cardiovascular. Evidence from studies, have demonstrated the
multilateral development of cardiovascular diseases. The development of inflammation of the blood
vessels, increased oxidative stress and dysfunction in the autonomic system, contribute to the development
of atherosclerosis and cardiovascular disease. On the other hand, short-term exposure can be a factor
causing arrhythmia, and can also initiates acute coronary syndromes. The article presents an up-to-date
review of knowledge about air pollution and cardiovascular system.
Keywords: air pollution, cardiovascular disease, inflammation, particulate matter, smog
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Czynniki wpływające
na komfort noszenia soczewek kontaktowych
oraz najczęstsze objawy niepożądane
deklarowane przez ich użytkowników
1. Wprowadzenie
Soczewki kontaktowe to cienkie, przezroczyste tarcze z tworzywa sztucznego,
które unoszą się na powierzchni oka, poprawiając ostrość widzenia. Ich używanie jest
w pełni bezpieczne, pod warunkiem, że są stosowane we właściwy sposób. Przy
pomocy soczewek możliwa jest korekcja tych samych wad wzroku jak przy pomocy
okularów: krótkowzroczności, dalekowzroczności, astygmatyzmu i prezbiopii [1].
Ocenia się, że w Polsce w 2014 roku soczewki były noszone przez ok. 800 tysięcy
osób, co stanowi 2% społeczeństwa [2]. Najczęściej sprzedawane są w salonach optycznych i przez Internet. Widoczna jest znaczna tendencja wzrostowa internetowej
sprzedaży soczewek – w 2006 roku stanowiła ona 9%, a w 2013 roku już 34% [3].
Istnieje wiele podziałów, które klasyfikują soczewki do różnych grup. Jednym z najczęściej używanych jest podział ze względu na tworzywo, z którego zostały wyprodukowane: wyróżnia się soczewki miękkie i soczewki RGP (twarde gazoprzepuszczalne).
Pierwsze z nich wykonane są z elastycznego tworzywa sztucznego, które umożliwia
lepszą dyfuzję tlenu. Są one częściej wybierane i wywołują mniej działań niepożądanych
[4]. Soczewki RGP stosuje się rzadziej, głównie u osób z wysokim astygmatyzmem lub
w chorobach z nieregularną powierzchnnią rogówki. Okres adaptacji do soczewek
twardych jest dłuższy (ok. dwóch tygodni), niż do soczewek miękkich (kilka dni).
Ponieważ soczewki miękkie cechują się mniejszą twardością, muszą być wymieniane
częściej niż soczewki twarde [5]. Ponad to, w zależności od kształtu, można wyróżnić
soczewki rogówkowe, twardówkowe i rogówkowo-twardówkowe. Soczewki rogówkowe
cechuje średnica mniejsza od średnicy rogówki, natomiast soczewki twardówkowe
mają średnice większą od średnicy rogówki [6]. Ze względu na sposób noszenia należy
1
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wyróżnić soczewki jednodniowe i soczewki do systematycznej wymiany. Soczewki
jednodniowe stanowią najbezpieczniejszą grupę i znacznie zmniejszają ryzyko powikłań
związanych z zakażeniem i niedostateczną higieną [7] Soczewki do systematycznej
wymiany z zależności od rodzaju mogą być używane przez dwa tygodnie, miesiąc lub
pół roku. Zdejmuje się je na noc i wymienia po zakończeniu terminu ważności. Można
jeszcze wyróżnić soczewki do elastycznego wymieniania oraz do przedłużonego stosowania, jednak ich stosowanie wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia
skutków ubocznych [8]. Pomimo niewątpliwie wielu zalet, jakie wiążą się z użytkowaniem soczewek kontaktowych, nie są one odpowiednie dla wszystkich. Do przeciwwskazań bezwzględnych zalicza się jaskrę, zespół suchego oka i przewlekłe schorzenia
rogówki [9]. Wśród przeciwwskazań względnych należy wyróżnić nadczynność tarczycy
[10] czy cukrzycę insulinozależną [11].
Materiały stosowane obecnie w produkcji soczewek kontaktowych znacznie zmniejszyły ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Niemniej jednak do najczęstszych
problemów, z którymi spotykają się użytkownicy należą: uszkodzenia mechaniczne,
uczulenia, stany zapalne, słabsze natlenowanie rogówki, czy zakażenia (zwykle w przypadku niewłaściwego użytkowania) [12]. Objawy suchego oka okazują się głównym
powodem zaprzestania noszenia soczewek kontaktowych [13, 14]. Należy zaznaczyć, że
występowanie wyżej wymienionych skutków ubocznych wynika głównie z błędów
w noszeniu soczewek, takich jak niewłaściwa pielęgnacja, zbyt długie noszenie soczewek lub spanie w nich [15]. Obiektywne czynniki związane z komfortem noszenia to
geometria soczewki (szczególnie grubość i krawędź), warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność), struktura filmu łzowego oraz czynniki wpływające na aktywność
nerwową powierzchni oka [16]. Niedotlenienie jest czynnikiem ściśle związanym ze
zmniejszeniem komfortu stosowania soczewek [17, 18]. Niestabilność filmu łzowego
jest związana z objawami suchego oka [19, 20]. Niestety, noszenie każdego typu soczewek ma negatywny wpływ na stabilność filmu łzowego [21].
Użytkownicy soczewek decydują się na nie z różnych powodów. Estetyka i względy
kosmetyczne to główne czynniki motywujące dla osób, które chcą uniknąć noszenia
okularów lub zmienić wygląd swoich oczu przez zmianę zabarwienia tęczówki [22].
W porównaniu z okularami, soczewki zapewniają lepsze widzenie peryferyjne. Wilgoć
(deszcz, śnieg etc.) czy obfite pocenie się mają niewielki wpływ na wygodę użytkowania
soczewek. Sprawia to, że komfort podczas uprawiania sportów i innych aktywności na
świeżym powietrzu jest często wskazywany jako przyczyna noszenia soczewek
kontaktowych [23]. Dodatkowe korzyści z użytkowania soczewek kontaktowych mogą
odnieść osoby z nieregularnym astygmatyzmem, anizeikonią oraz wykonujące zawody
wiążące się z przebywaniem w ciepłym i wilgotnym otoczeniu (na przykład kucharz).
Soczewki mogą być również stosowane jako nośnik leku [24].
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2. Cel pracy
Celem pracy była analiza najczęstszych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych. Oceniano częstość występowania, rodzaj i nasilenie
skutków ubocznych. Dokonano analizy związku między niektórymi zachowaniami
(takimi jak higiena użytkowania, regularność wymiany płynu pielęgnacji soczewek
oraz pojemnika do ich przechowywania soczewek a także częstość i regularność wizyt
u okulisty), a zadowoleniem z użytkowania soczewek kontaktowych. Uwzględniono
czynniki demograficzne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód,
wykształcenie oraz rodzaj wady wzroku.

3. Materiał i metody
Badaniem objęto 774 osób w wieku 17-21 lat (710 kobiet, 64 mężczyzn). Użyto
autorskiej ankiety złożonej z 30 pytań. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy.
Pierwsza część formularza zawierała pytania dotyczące wybranych danych demograficznych. W drugiej respondenci odpowiedzieli na pytania o typ występującej u nich
wady wzroku, objawy niepożądane związane z użytkowaniem soczewek kontaktowych,
przestrzeganie zasad higieny podczas zakładania i zdejmowania soczewek, główne
przyczyny wyboru tego sposoby korekcji wady oraz regularność wizyt u okulisty.
Ankietowanych spytano również o ich opinię na temat zabiegu laserowej korekcji
wzroku jako alternatywy dla noszenia soczewek kontaktowych i okularów. Przeanalizowano zależności pomiędzy czasem stosowania soczewek przez osoby badane a występowaniem objawów niepożądanych. Otrzymane dane opracowano statystycznie przy
zastosowaniu programów komputerowych STATISTICA (v12, StatSoft) i Microsoft
Excel. Użyto testów: Chi2, Chi2 Pearsona, U Manna-Whitneya, test Kruskala – Wallisa.
W badaniu przyjęto 5% błąd wnioskowania.

4. Wyniki
W analizowanej grupie stosowanie soczewek kontaktowych zadeklarowało 85%
respondentów. Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety (91,73%). Wszystkie porównania wykonano dla osób, które deklarowały użytkowanie soczewek.
Tabela 1 pokazuje charakterystykę grupy badanej.
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Tabela 1. Krótka charakterystyka grupy badanej [opracowanie własne]

Parametr
Kobieta
Używa soczewek kontaktowych
Zawód:
uczeń/student
pracownik umysłowy
bezrobotny
pracownik fizyczny
emeryt/ rencista
Wykształcenie:
podstawowe
gimnazjalne
średnie
zawodowe
wyższe
Miejsce zamieszkania:
miasto
wieś

Grupa badana (N=774) N
ważnych/ N wszystkich (%)
710/774 (91.73%)
657/774 (84.88%)
680/774 (87.86%)
56/774 (7.24%)
17/774 (2.20%)
20/774 (2.58%)
1/774 (0.13%)
31/774 (4.01%)
278/774 (35.92%)
367/774 (47.42%)
7/774 (0.90%)
91/774 (11.76%)
624 (80.62%)
150 (19.38%)

Zdecydowaną większość respondentów stanowili studenci i uczniowie (87,86%).
Mieszkańcy miast stanowili 80,62% osób biorących udział w badaniu. Ankietowani to
w większości osoby z wykształceniem średnim (47,42%) lub gimnazjalnym (35,92%),
a zaledwie 0,9% respondentów deklarowało wykształcenie zawodowe.
Respondenci zgłaszali średnio 2 objawy niepożądane związane ze stosowaniem
soczewek. Najczęściej były to suchość i łzawienie. Ponadto wykazano, że osoby niezadowolone z użytkowania soczewek kontaktowych zgłaszają więcej objawów niepożądanych (p=0.0073). W analizie porównań wielokrotnych wykazano, że osoby, które
używają soczewek dłużej niż 5 lat, odnotowały więcej objawów niepożądanych niż
osoby z grupy używającej soczewki 0 – 1 miesięcy, 1 – 6 miesięcy, 7 – 12 miesięcy
(p = 0.0002) (Ryc.1).

98

Czynniki wpływające na komfort noszenia soczewek kontaktowych
oraz najczęstsze objawy niepożądane deklarowane przez ich użytkowników

Rysunek 1. Średnia liczba objawów niepożądanych w zależności od czasu używania soczewek kontaktowych
[opracowanie własne]

Ponadto, istnieje zależność, pomiędzy częstością wizyt u okulisty a liczbą objawów
niepożądanych – osoby, które nieregularnie chodzą na konsultacje okulistyczne zgłaszają
większą liczbę objawów niepożądanych niż osoby, konsultujące się raz na 3 miesiące
(p = 0.0172) (Ryc.2).

Rysunek 2. Zależność pomiędzy częstością wizyt u okulisty a liczbą objawów niepożądanych
[opracowanie własne]

Występują niewielkie różnice w procentowym rozkładzie poszczególnych objawów
niepożądanych wśród mężczyzn oraz kobiet. Wśród mężczyzn do najczęstszych działań
niepożądanych należy podrażnienie (57,14%), zaczerwienienie (55,1%) oraz łzawienie
(43,86%) (Ryc. 3). Pośród kobiet do najczęstszych objawów niepożądanych należą
suchość (50,49%), zaczerwienienie (47,04%) i łzawienie (45,72%). Różnice te nie były
istotne statystycznie. Brak było również istotnych statystycznie różnić co do ilości
zgłaszanych objawów niepożądanych wśród kobiet i mężczyzn (p=0.7239) (tabela 2).
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Rysunek 3. Objawy niepożądane podczas stosowania soczewek u mężczyzn i kobiet [opracowanie własne]
Tabela 2. Objawy niepożądane u osób używających soczewek kontaktowych [opracowanie własne}

Objaw niepożądany

Mężczyźni (N = 49)

Kobiety (N = 608)

N ważnych/N wszystkich (%)

p testu Chi^2

Pieczenie

17/49 (34.69%)

198/608 (32.57%)

0.7601

Ból oka

11/49 (22.45%)

156/608 (25.66%)

0.6197

Zaczerwienienie

27/49 (55.10%)

286/608 (47.04%)

0.2770

Podrażnienie

28/49 (57.14%)

258/608 (40.79%)

0.0257

7/49 (8.71%)

52/608 (8.55%)

0.1772

Łzawienie

21/49 (42.86%)

278/608 (45.72%)

0.6983

Suchość

20/49 (40.82%)

307/608 (50.49%)

0.1925

Pogorszenie widzenia

5/49 (10.20%)

81/608 (13.32%)

0.6874

Świąd

Znaczna liczna respondentów deklarowała stosowanie nawilżających kropli do
oczu w związku z użytkowaniem soczewek (311 osób). Wśród osób nie stosujących
kropli do oczu najczęstsze działania niepożądane to łzawienie (44,74%), zaczerwienienie (43,57%) oraz podrażnienie (37,43%). (Ryc.4)
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Rysunek 4. Objawy niepożądane u osób stosujących oraz nie stosujących kropli do oczu
[opracowanie własne]

Jak przedstawia ryc. 5 u osób stosujących krople do oczu najczęściej pojawia się
suchość (65,59%), zaczerwienienie (52,41%) oraz podrażnienie (46,95%) oczu. Wykazano istotnie statystycznie częstsze występowanie suchości w oku u osób deklarujących używanie kropli niż u osób, które ich nie używały (p<0,0001). Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że osoby mające objawy suchości częściej sięgają po
krople do oczu. Nie znaleziono podobnego związku między używaniem kropli, a innymi
objawami niepożądanymi (pieczenie, ból oka, zaczerwienienie, podrażnienie, świąd,
zaczerwienienie, pogorszenie widzenia i inne) (p>0,05).
Osoby biorące udział w badaniu były użytkownikami różnego rodzaju soczewek
(jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych i rocznych).
Zdecydowanie najczęściej wybierano soczewki, które wymieniane są co miesiąc.
Główną deklarowaną przyczyną były względy ekonomiczne – miesięczny koszt takich
soczewek jest niższy niż jednodniowych. Zachowanie higieny podczas stosowania
soczewek miesięcznych jest trudniejsze niż podczas używania soczewek częściej
wymienianych. Pomimo tego nie zaobserwowano zależności istotnej statystycznie
pomiędzy rodzajem użytkowanych soczewek kontaktowych, a ilością zgłaszanych
objawów niepożądanych.
Ankietowanie zostali również zapytani o chęć poddania się operacji laserowej
korekty wzroku jako alternatywy dla noszenia soczewek kontaktowych lub okularów.
Osoby z większą wadą wzroku częściej deklarowały chęć zoperowania wady wzroku
w przyszłości niż osoby, u których wada wzroku była niższa (< 0.0001). Chęć poddania się zabiegowi nie zależała od różnicy w wielkości wady między okiem prawym
i lewym (p=0,9071).
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5. Dyskusja
Użytkowanie soczewek kontaktowych jest stosunkowo bezpieczne pod warunkiem,
że są one stosowane prawidłowo. Pewne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
wpływających na obniżenie komfortu użytkowania istnieje istnieje nawet przy prawidłowym stosowaniu. Objawy oczne związane z używaniem soczewek kontaktowych
mogą być spowodowane przez niedotlenienie rogówki, czynniki infekcyjne czy alergie.
Mogą występować pod postacią pieczenia, łzawienia, suchości oka [25]. Zespół
objawów określanych jako „czerwone oko” opisuje częste działania niepożądane spowodowane podrażnieniem, które mogą wynikać z zakażenia, alergii, niskiej wilgotności, niedotlenienia, zanieczyszczenia, czy złego dopasowania soczewki [18]. Wśród
badanych osób, aż ponad połowa mężczyzn (55,10%) oraz 43,57% kobiet zadeklarowało występowanie zaczerwienienie oka. Kolejnym powikłaniem, które występowało u 40,82% mężczyzn oraz 50,49% kobiet, była suchość oka. Problem ten jest
jednym z najbardziej rozpowszechnionych i trudnym do leczenia. Suchość oka u osób
noszących soczewki kontaktowe może prowadzić do wielu powikłań. Ulgę może
przynieść wybranie soczewek hydrożelowych. Ich używanie również wywołuje
objawy suchego oka, ale są one wyrażone bardziej subtelne [19, 20, 21].
Powikłania mogą zostać ograniczone przy zachowaniu zasad higieny oraz przestrzegania czasu i trybu noszenia soczewek kontaktowych [26]. Działania niepożądane,
wynikające z niewłaściwego użycia, mogą dotyczyć powieki, spojówki, a przede
wszystkim całej struktury rogówki. Niewystarczająca pielęgnacja soczewek może prowadzić do infekcji przez różne drobnoustroje, w tym bakterie i grzyby [27]. Jak wskazują dane nawet 40-90% soczewek jest używanych w sposób niewłaściwy, co znacznie
zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet może doprowadzić do
ślepoty [15]. Niewątpliwie ważną kwestią dla prawidłowego dbania o wzrok wśród
użytkowników soczewek kontaktowych są regularne wizyty u okulisty – lekarz
podczas wizyt poprzez wnikliwy wywiad może kontrolować czy stosowanie soczewek
jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami higieny ich użytkowania. Okulista jest
w stanie ocenić dopasowanie soczewek i pomóc w doborze najbardziej odpowiedniego
ich rodzaju, a w razie jakichkolwiek wątpliwości udzielić pacjentowi rad, w celu
zminimalizowania ryzyka efektów ubocznych.

6. Podsumowanie
W analizowanej grupie badawczej osób młodych soczewki kontaktowe były często
stosowane.
Do najczęstszych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem soczewek
kontaktowych, należą wśród mężczyzn zaczerwienienie (55%) oraz pieczenie oka
(57%), natomiast wśród kobiet suchość (50%) i zaczerwienienie oka (47%). Brak jest
istotnych statystycznie różnic w częstości występowania objawów między płciami.
Im dłużej stosowane są soczewki tym występuje więcej objawów niepożądanych
– po 1 miesiącu stosowania średnio jeden objaw niepożądany, natomiast po 3 latach
stosowania – trzy.
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Ankietowani bardziej regularnie uczęszczający na wizyty kontrolne do okulisty
zgłaszają mniej objawów ubocznych, niż osoby, które bywają u okulisty sporadycznie,
tylko w nagłych sytuacjach.
Osoby doświadczające objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek
kontaktowych częściej stosują krople. Zależność ta jest istotna statystycznie tylko
w przypadku osób zgłaszających jako objaw niepożądany suchość oczu.
Osoby niezadowolone z użytkowania soczewek kontaktowych zgłaszają więcej
objawów niepożądanych podczas ich użytkowania.
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Czynniki wpływające na komfort noszenia soczewek kontaktowych oraz
najczęstsze objawy niepożądane deklarowanie przez ich użytkowników
Wprowadzenie: Soczewki kontaktowe, zarówno w Polsce jak i na świecie, cieszą się dużym i wciąż rosnącym
zainteresowaniem, szczególnie wśród osób młodych i aktywnych fizycznie. Mogą być stosowane w celu
korekcji wzroku, jak i w celach kosmetycznych. Soczewki mogą zastąpić okulary korekcyjne w leczeniu
krótkowzroczności, dalekowzroczności czy astygmatyzmu. Należy jednak pamiętać o powikłaniach
związanych z ich stosowaniem, takich jak suchość oka, zaczerwienienie, czy łzawienie.
Materiały i metody: Badanie przeprowadzono na podstawie anonimowej i dobrowolnej ankiety na grupie 774
osób w wieku 17-21 lat. Wśród nich ok. 88% stanowili studenci. Przeanalizowano zależność pomiędzy
występowaniem objawów niepożądanych, a długością stosowania soczewek, częstością wizyt u lekarza,
a także w zależności od płci.
Wyniki: W analizowanej grupie stosowanie soczewek kontaktowych zadeklarowało 85% respondentów.
Kobiety stanowiły 92% respondentów. Osoby, które używają soczewek dłużej niż 5 lat odnotowały więcej
objawów niepożądanych niż osoby używające ich krócej. Wśród mężczyzn do najczęstszych objawów
niepożądanych należy podrażnienie (57,14%), zaczerwienienie (55,1%), łzawienie(43,86%), natomiast wśród
kobiet suchość (50,49%), zaczerwienienie (47,04%), łzawienie (45,72%).
Wnioski: Soczewki są częściej stosowane przez osoby młode. Pomimo tego, że soczewki uważane są za
bezpieczne, podczas ich stosowania może wystąpić wiele objawów niepożądanych. Z tego powodu ważne
jest, aby dbać o higienę podczas ich stosowania oraz systematycznie chodzić na kontrole u okulisty.
Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, działania niepożądane
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Factors affecting the comfort of wearing contact lenses and the most common side
effects declared by its users
Background: Contact lenses, both in Poland and in the world are more and more popular, especially among
young and physically active people. They can be used to correct vision, or for cosmetic purposes. Contact
lenses can be used to treat hypermetropia, myopia, or astigmatism. However, use of it is associated with
side effects such as dry eye, redness or tearing.
Material and methods: The study was based on anonymous and voluntary survey on a group of 774 people
aged 17-21. Among them 88% were students. We analyzed the relationship between the incidence of side
effects and the time of using the contact lenses, the frequency of visits to the doctor and gender.
Results: 85% of respondents have used contact lenses. Women accounted for 92% of respondents. People
who use contact lenses more than five years noticed more side effects than people who use it not so long
noticed less. Among men the most common adverse reactions was eye irritation (57,14%), redness of eye
(55,1%) and among women dryness of eye (50,49%) and redness (47,04%).
Conclusions: The lenses are often used by young people. Despite the fact that the lenses are considered as
safe during their use many side effects may be experienced, so it is important to take care of hygiene in
their application, and to visit ophthalmologist systematically.
Key words: contact lenses, side effect
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Opieka położnej nad kobietą
z rozpoznaniem endometriozy głęboko naciekającej
w okresie okołooperacyjnym
1. Wstęp
Endometrioza to zjawisko występowania tkanki podobnej do gruczołowej i podścieliska błony śluzowej macicy poza jamą macicy. Najczęściej ogniska usytuowane są
w jajnikach, jajowodach, więzadłach: maciczno-krzyżowych, obłym i szerokim oraz
w zatoce Douglasa. Mogą również naciekać sąsiadujące narządy: układ moczowy, układ
pokarmowy, przegrodę odbytniczo-pochwową. Wyróżnia się postać jajnikową, otrzewną
oraz głęboko naciekającą. Endometrioza dotyka kobiety miesiączkujące niezależnie od
wieku, około 8-10%. Wiąże się najczęściej z objawami bólowymi nasilającymi się
w okresie menstruacji, ale może również prowadzić do zespołu bólowego miednicy
mniejszej (60%). Kolejnym problemem z nią związanym jest niepłodność (50%).
U 1/5 chorujących kobiet występuje zespól jelita drażliwego, sródmiąższowe zapalenie
pęcherza moczowego, fibromialgia lub migrena. Endometrioza jest chorobą podstępną,
nie zawsze dającą objawy sugerujące jej występowanie. Z reguły diagnoza jest opóźniona nawet o kilkanaście lat. Z danych światowych wynika, że opóźnienie to może być
kilkuletnie: w Niemczech 10 lat, we Włoszech 7-10 lat, w Norwegii 7 [1, 2].

2. Cel pracy
Endometrioza jest traktowana jako łagodna choroba ginekologiczna, nie mniej
może mieć ona bardzo agresywny i niszczący przebieg. W Polsce jest niewiele placówek, w których podejmuje się leczenie laparoskopowe najbardziej skomplikowanych
przypadków zaawansowanej endometriozy. Skuteczność tego rodzaju operacji jest
wprost proporcjonalna do radykalnego wycięcia wszystkich zmian [2, 3]. Dlatego też
pokazanie odrębności w opiece okołooperacyjnej u pacjentek z rozpoznaną endometriozą głęboko naciekającą wydaje się interesujące dla środowiska medycznego,
a zwłaszcza dla położnych świadczących usługi w oddziałach ginekologii.
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3. Opis przypadków
3.1. Przypadek I
W dniu 14.12.2015r. do Warszawskiego Szpitala Położniczego przyjęto pacjentkę
z rozpoznaniem wstępnym: Endometrioza przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy;
endometrioza głęboko – naciekająca przegrody odbytu i pochwy, do planowej operacji
laparoskopowego usunięcia ognisk. W ramach zabiegu wstępnie zaplanowano również
wyłuszczenie torbieli jajnika lewego, kolorografię oraz profilaktykę przeciwzrostową
ADEPT. Zastrzeżono możliwość konwersji do laparotomii.
Układ pokarmowy przygotowano w sposób chirurgiczny, podając pacjentce
3 saszetki Fortrans do wypicia po rozpuszczeniu ich w 3l wody. Pozostałe czynności
w ramach przygotowania bliższego do planowej operacji wykonano zgodnie z procedurą
obowiązująca w tym szpitalu. W dniu operacji pacjentka otrzymała w celu premedykacji
o godz. 8.30 Dormicum 7,5 mg doustnie. Jako profilaktykę antybiotykową zastosowano
Biofuroksym 2 g oraz Metronidazol 1 g dożylnie o godz. 9.00. Czas trwania operacji
9.55-11.35. Zastosowano znieczulenie ogólne.
Opis operacji:
Po typowym przygotowaniu pola operacyjnego, założono adapter do macicy, nacięto
skórę w okolicy pępka, wprowadzono trokar główny i wytworzono odmę otrzewnową.
Wprowadzono laparoskop do jamy brzusznej i trzy wkłucia w miejscach typowych.
Stwierdzono: macica nieznacznie powiększona, pokryta ogniskami endometriozy o typie
clearvesicles, o znacznie ograniczonej ruchomości, lewy róg macicy ściągnięty bocznie
i ku dołowi przez ognisko zlokalizowane między jajowodem a jajnikiem oraz przez
rozległe DIE lewego więzadła krzyżowo-macicznego, załamek pęcherzowo-maciczny
bez zmian. Obustronnie jajowody o przebiegu swobodnym, jajniki obustronnie
w płaszczyznowych zrostach z tylną blaszką więzadła szerokiego macicy. W okolicy obu
więzadeł krzyżowo-macicznych rozległe ogniska głęboko naciekającej endometriozy.
Otrzewna dołków jajnikowych zmieniona, włóknista, z ogniskami endometriozy. Esica
w zroście z boczną ścianą jamy brzusznej i miednicy, częściowo pokrywająca lewe
przydatki. Poza miednicą otrzewna gładka, wątroba o gładkiej powierzchni, wyrostek
robaczkowy i pozostałe narządy jamy brzusznej bez uchwytnych zmian.
W pierwszym etapie uwolniono zrosty z esicy z boczną ścianą jamy brzusznej
i miednicy, uwidaczniając lewe przydatki. Następnie uchwycono jajnik i uwolniono
zrost z tylną blaszką więzadła szerokiego. W trakcie preparowania stwierdzono wyciek
treści endometrialnej z torbieli jajnika lewego średnicy około 1,5 cm. Wyłuszczono
torebkę torbieli jajnika, którą usunięto przez wkłucie środkowe i przesłano do badania
histopatologicznego. Koagulacja miejsc krwawiących w loży po torbieli. W identyczny
sposób uwolniono zrosty jajnika prawego – ognisko endometriozy obejmujące ścianę
jajnika oraz otrzewną ponad więzadłem lejkowo-miednicowym oddzielono od jajnika,
więzadła własnego jajnika i więzadła lejkowo-miednicowego. W kolejnym etapie
obustronnie wypreparowano moczowody do ich skrzyżowania z tętnicami macicznymi.
Wypreparowano obustronnie nerw podbrzuszny. Obustronnie wypreparowano i wy-
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cięto ogniska głęboko naciekającej endometriozy więzadeł krzyżowo-macicznych, po
stronie prawej uwalniając przednio-boczną ścianę odbytnicy. Wycięto ogniska endometriozy otrzewnej dołków jajnikowych. Całość materiału przekazano do badania
histopatologicznego. Wykonano kolorografię – uzyskując obustronnie swobodny wpływ
kontrastu przez ujścia brzuszne jajowodów. Koagulacja ognisk endometriozy powierzchni macicy. Płukanie. Kontrola hemostazy – prawidłowa. W miednicy mniejszej
pozostawiono 1000 ml płynu przeciwzrostowego ADEPT. Usunięto oprzyrządowanie
laparoskopowe. Desuflacja. Szwy pojedyncze na skórę. Mocz cewnikowany czysty.
Utrata krwi ok. 100 ml.

3.2. Przypadek II
W dniu 12.01.17 roku do warszawskiego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
przyjęto pacjentkę do operacji laparoskopowej z rozpoznaniem wstępnym endometriozy
głęboko naciekającej przegrody odbytniczo – pochwowej, podejrzenia endometriozy
układu pokarmowego, mięśniaki podsurowicówkowe macicy. W ramach zakresu
operacji zaplanowano wyłuszczenie ognisk endometriozy, zastrzeżono możliwość wyłonienia stomii oraz wyłuszczenie mięśniaków. Zaplanowano wykonanie kolorografii oraz
zastosowanie terapii przeciwzrostowejInterceed.
Układ pokarmowy przygotowano chirurgicznie podając pacjentce do wypicia
3 saszetki Fortransrozpusczone w 3l wody. Pozostałe czynności przygotowawcze
wykonano zgodnie z obowiązującą procedurą przygotowania do operacji planowej.
W dniu operacji o godz. 8.00 podano doustnie 7,5 mg Dormicum. Jako profilaktykę
antybiotykową zastosowano Biofuroksym 2 g oraz Metronidazol 1g dożylnie o godz.
8,15. Czas trwania operacji 9.00 do 14.00. Zastosowano znieczulenie ogólne.
Opis operacji:
Po typowym przygotowaniu pola operacyjnego, założono adapter do macicy,
nacięto skórę w okolicy pępka, wprowadzono trokar główny i wytworzono odmę
otrzewnową. Wprowadzono laparoskop do jamy brzusznej i wykonano trzy wkłucia
w miejscach typowych. Stwierdzono: macica prawidłowej wielkości, o powierzchni
pokrytej cienką warstwą tkanki endometrialnej, o znacznie ograniczonej ruchomości,
w okolicy lewego rogu macicy mięśniak podsurowicówkowy o średnicy około 3cmi
obok drobny mięśniak podsurowicówkowy o średnicy ok. 5 mm. Załamek pęcherzowomaciczny wolny. Obustronnie jajowody o krętym przebiegu, o zatartym rysunku
strzępków, w zrostach z jajnikami i otrzewną dołków jajnikowych. Przydatki po
stronie lewej przyrośnięte do mięśniaka macicy. Jajnik lewy szczątkowy. Jajnik prawy
znacznie zmniejszony. W okolicy lewego więzadła odbytniczo-macicznego rozległe
ognisko głęboko naciekającej endometriozy przechodzące na pochwę. Otrzewna
dołków jajnikowych zmieniona, włóknista, z ogniskami endometriozy o średnicy około
2 cm. Poza miednicą otrzewna z pojedynczymi drobnymi ogniskami endometriozy,
wątroba o gładkiej powierzchni, wyrostek robaczkowy i pozostałe narządy jamy
brzusznej bez uchwytnych zmian.
W pierwszym etapie nacięto i rozpreparowano otrzewną ścienną po stronie lewej
i uwolniono esicę, uwidaczniając przydatki po stronie lewej. Następnie wyprepa108
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rowano moczowody do ich skrzyżowania z tętnicami macicznymi, uwolniono zrost
przydatków z tylna blaszką więzadła szerokiego. Obustronnie podwieszono przydatki
oraz macicę do przedniej ściany jamy brzusznej. Po stronie lewej wypreparowano,
uwidoczniono i wycięto ognisko głęboko naciekającej endometriozy lewego więzadła
odbytniczo-macicznego oraz ognisko endometriozy naciekające pochwę. Po stronie
prawej wycięto ognisko endometriozy otrzewnej dołka jajnikowego i zatoki Douglasa.
Wyłuszczono podsurowicówkowe mięśniaki macicy i przesłano do badania histopatologicznego. Ognisko endometriozy zlokalizowane na odbytnicy wycięto dyskoidalnie
i zeszyto szwami pojedynczymi dwuwarstwowo. Wycięto pojedyncze ogniska endometriozy z otrzewnej ściennej. Kolorografia – nie stwierdzono drożności jajowodów.
Próba szczelności jelita – jelito szczelne. Całość materiału przekazano do badania
histopatologicznego. Płukanie. Kontrola hemostazy, prawidłowa. W miednicy mniejszej pozostawiono materiał przeciwzrostowy – Intercreed. Dren grawitacyjny wypowadzono przez wkłucie boczne po stronie lewej. Usunięto oprzyrządowanie laparoskopowe. Desuflacja. Szwy pojedyncze na skórę. Utrata krwi około 600ml.

4. Omówienie
Endometrioza głęboko naciekająca jest określaniem nacieków endometrialnych
głębiej położonych niż 5 mm poniżej powierzchni otrzewnej, z czasem tworzących
guzki endometrialne. Przykładem tej postaci jest endometrioza przegrody odbytniczopochwowej. Ogniska choroby najczęściej lokalizują się na tylnym sklepieniu pochwy
w kontakcie z szyjką macicy (rzadziej bez kontaktu z szyjką macicy), lub/oraz szerzące
się w kierunku przedniej ściany odbytnicy. Objawy najczęściej zgłaszane przez kobiety
to dolegliwości bólowe przy oddawaniu moczu, przy współżyciu, przy defekacji oraz
przy miesiączce. W obrębie przewodu pokarmowego najczęstszą lokalizacją endometriozy jest odbytnica (13-53%), jelito kręte (18-47%), wyrostek robaczkowy (3-18%),
jelito cienkie (2-5%). Ogniskom w odbytnicy towarzyszy najczęściej bolesna defekacja, co prowadzić może do powstawania zaparć. Ogniska w jelicie cienkim mogą
powodować biegunki i wzdęcia. Sporadycznie endometrioza może być przyczyną
niedrożności układu pokarmowego [4÷6].
Diagnostyka endometriozyopiera się na bardzo dokładnym zebraniu wywiadu,
badaniu ginekologicznym zestawionym, badaniu ultrasonograficznym głowicą przezpochwową i przezodbytniczą oraz rezonansie magnetycznym. O ostatecznym postawieniu diagnozy decydować będzie badanie histopatologiczne pobranego materiału
w trakcie operacji. Wyróżnia się trzy rodzaje dostępu operacyjnego: laparoskopowy,
pochwowy i klasyczną laparotomię [1, 2, 6].
Obecnie laparoskopię traktuje się jako technikę wiodącą w leczeniu operacyjnym
endometriozy. Jest to często bardzo trudna technicznie operacja, długotrwała, wymagająca dużych umiejętności od operatora. Świadczą o tym oba opisy przedstawionych
przypadków. Usunięcie wszystkich widocznych ognisk choroby daje bardzo dobre
efekty analgetyczne. Może przynieść również korzyść dla kobiet leczonych z powodu
niepłodności, poprawiając funkcję układu płciowego. Ta forma leczenia często wymaga
uczestniczenia w niej również innych specjalistów: chirurga czy urologa. Operując
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ogniska w zagłębieniu pochwowo-odbytniczym należy liczyć się z większą możliwością
powikłań pod postacią perforacji jelita. Rozpoznając lub podejrzewając endometriozę
układu pokarmowego należy liczyć się z możliwością wyłonienia stomii [3, 6].
Operacje wykonywane są najczęściej w trybie planowym. Pacjentki zgłaszają się do
szpitala przeddzień operacji rano. Do czynności położnej przy przyjęciu pacjentki na
oddział ginekologiczny należą [7, 8]:
 zapoznanie pacjentki z topografią oddziału oraz organizacją jego funkcjonowania;
 zapoznanie pacjentki z kartą praw i obowiązków pacjenta;
 zapoznanie się z dokumentacją medyczną w tym zweryfikowanie przyniesionych przez pacjentkę wyników badań, szczególnie wyniku grupy krwi;
 zebranie wywiadu pielęgniarskiego pod kątem ryzyka powikłań okołooperacyjnych.
Po przyjęciu pacjentki w systemie komputerowym i zgłoszeniu jej przyjścia
lekarzowi prowadzącemu położna rozpoczyna przygotowanie pacjentki do operacji.
W przygotowaniu bliższym fizycznym jej zadania koncentrować się będą na [7, 8]:
 przygotowaniu układu pokarmowego;
 przygotowaniu higienicznym skóry;
 przygotowaniu pola operacyjnego;
 profilaktyce przeciwzapalnej;
 profilaktyce przeciwzakrzepowej.
W ramach przygotowania psychicznego położna powinna starać się swoją postawą
wpłynąć na zminimalizowanie lęku towarzyszącemu pacjentce związanemu z zabiegiem.
W przeważającej większości czynności wykonywane w przygotowaniu do operacji
są podobne we wszystkich typach operacji ginekologicznych. W przypadku endometriozy głęboko naciekającej na uwagę zasługuje przygotowanie układu pokarmowego.
W obu opisanych przypadkach układ pokarmowy został przygotowany w sposób
chirurgiczny. Podano pacjentce silnie działający preparat – Fortrans (Makrogol). Jest on
wykorzystywany jako środek przygotowujący – oczyszczający okrężnicę, przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi (kolonoskopią) [8].
Dodatkowo pacjentki na dwa dni przed przyjęciem do szpitala przechodzą na dietę
niskobłonnikową. Zawartość błonnika w diecie nie przekracza 7g. Dozwolone są
produkty takie jak: mleko, ryż, chude mięso drobiowe ugotowane, czerstwe, pszenne
pieczywo [9].
W dniu operacyjnym zadaniem położnej jest:
 przygotowanie higieniczne skóry oraz pola operacyjnego (usunięcie owłosienia);
 założenie kaniuli do żyły obwodowej;
 wykonanie zleceń lekarskich;
 ewentualne założenie pończoch przeciwzakrzepowych.
Opieka pooperacyjna w dużej mierze zależy od zakresu i samego przebiegu operacji.
Wiele czynności nie odbiega od ogólnie przyjętego modelu opieki pooperacyjnej.
W pierwszym przypadku postepowanie pooperacyjne było typowe dla opieki po
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laparoskopii. W drugim przypadku ze względu na zwiększone ryzyko powikłań
pooperacyjnych związanych z operacją na odbytnicy nieco się różniło.
Z uwagi na rozległość operacji i długi czas trwania znieczulenia ogólnego (przypadek
II) pacjentki operowane z powodu endometriozy głęboko naciekającej wymagają
długiego czasu monitorowania stanu ogólnego. W pierwszej dobie pooperacyjnej
utrzymuje się wysokie ryzyko zaburzeń pracy układu oddechowego, ryzyko krwawienia
do jamy otrzewnowej, a także zwiększone dolegliwości bólowe wymagające podawania
leków opioidowych. Dlatego też pacjentki z reguły pozostają przez całą dobę na Sali
pooperacyjnej.
Do zadań położnych sprawujących opiekę na Sali pooperacyjnej należą [8]:
 monitorowanie ciągłe: saturacja, tętno, temperatura, EKG, oddechy – w zależności
od rodzaju monitora;
 monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi pacjentki: pierwsze 2 godziny co 15min,
następne 2 godziny co 30 min, następnie co godzinę;
 obserwacja układu oddechowego (liczba i charakter oddechów, drożność dróg
oddechowych, zaleganie i odkrztuszanie wydzieliny);
 ocena świadomości pacjentki;
 obserwacja i ocena krwawienia z dróg rodnych oraz pojawienia się wydzieliny
z pochwy o innym charakterze;
 obserwacja i ocena krwawienia pooperacyjnego (drenaż – ilość i charakter
wydzieliny);
 obserwacja i ocena rany pooperacyjnej (obserwacja stanu opatrunku);
 ocena bólu pooperacyjnego – postępowanie przeciwbólowe według zleceń
lekarskich, ocena bólu według skali w danej placówce np. NRS, VAS;
 podanie leków i płynów dożylnych zgodnie ze zaleceniem lekarskim;
 prowadzenie bilansu wodnego (obserwacja cewnika Foley`a odnośnie drożności,
ilości i jakości wydalanego moczu);
 obserwacja i ocena wkłucia dożylnego;
 pobranie zleconych badań laboratoryjnych;
 obserwacja i ocena stanu skóry/śluzówek pod kątem zabarwienia/wilgotności;
 ocena perystaltyki jelit;
 obserwacja i pielęgnacja pacjentki pod kątem występowania wzdęć/nudności/
wymiotów (np. zapewnienie dostatecznej ilości ligniny, miski nerkowatej, wody
do przemycia ust);
 stosowanie ćwiczeń jako profilaktyki zaburzeń układu oddechowego, krążeniowego i profilaktyki przeciwzakrzepowej w zależności od rodzaju znieczulenia,
typu i rozległości operacji (np. proponowanie i pomoc zmiany pozycji pacjentki
co 2 godziny, gimnastyka oddechowa, nacieranie i oklepywanie pleców);
 wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych w łóżku pacjentki, dbanie
o czystość bielizny osobistej i pościelowej;
 zapewnienie pacjentce ciszy i spokoju, zapewnienie odpowiedniej temperatury
i wilgotności otoczenia;
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 ocena stanu emocjonalnego;
 dokumentowanie bieżących obserwacji.
W kolejnej dobie pacjentki przebywają już na oddziale ginekologii. Do zadań
położnych we wczesnych dobach pooperacyjnych należą [8]:
 ocena stanu ogólnego;
 ocena stanu ginekologicznego – ocena krwawienia/plamienia z dróg rodnych;
 ocena stanu opatrunku;
 ocena drenażu (jeśli jest dren) – ilość i charakter wydzieliny – usunięcie drenu
zgodnie ze zleceniem lekarskim;
 ocena diurezy, usunięcie cewnika foley`a z pęcherza moczowego – ilość i charakter oddania pierwszego moczu po usunięciu cewnika foley`a;
 prowadzenie bilansu wodnego;
 ocena bólu pooperacyjnego – postępowanie przeciwbólowe według zleceń
lekarskich;
 pionizacja – uruchomienie pacjentki, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnohigienicznych (np. pomoc w myciu ciała pod prysznicem, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, wietrzenie sali);
 ocena perystaltyki jelit, obserwacja pacjentki w kierunku ewentualnych wzdęć/
nudności/wymiotów;
 postępowanie dietetyczne: wprowadzenie kolejno przyjmowania płynów doustnych, kleiku na wodzie, diety lekkostrawnej;
 postępowanie farmakologiczne – podaż leków i ewentualnie płynów dożylnych
zgodnie ze zleceniem lekarskim;
 pobranie zleconych badań laboratoryjnych;
 postępowanie profilaktyczno-usprawniające;
 ocena stanu emocjonalnego;
 dokumentowanie bieżących obserwacji;
 edukacja pacjentki w zmieniającej się sytuacji zdrowotnej podczas pobytu
w szpitalu.
Odmiennością w opiece był w opisanym przypadku II odroczony powrót do
spożywania płynów i pokarmów. Opóźnienie w przyjmowaniu posiłków doustnie ma
bezpośredni związek z zakresem operacji. W drugim przypadku zasięg operacji
dotyczył przewodu pokarmowego. Wycięte zostało ognisko endometriozy ze ściany
odbytnicy. Ze względu na wysokie ryzyko perforacji jelita grubego u pacjentki odroczono powrót do żywienia doustnego. Zdecydowano się na żywienie pozajelitowe.
Utrzymano je przez okres trzech dni, a później stopniowo wdrożono żywienie doustne.
Żywienie pozajelitowe podawane było do żyły obwodowej w schemacie cyklicznym.
Każdy wlew trwał 14h. Pacjentka mogła w tym czasie się poruszać. Zadaniem
położnej było zapewnienie odpowiedniego dostępu żylnego oraz wnikliwa obserwacja
miejsca założenia kaniuli pod kątem objawów stanu zapalnego [10].

112

Opieka położnej nad kobietą z rozpoznaniem endometriozy głęboko naciekającej
w okresie okołooperacyjnym

Przebieg kolejnych dób pooperacyjnych nie był odmienny niż w innych przypadkach operacji ginekologicznych. Do czynności wykonywanych przez położne
należą [8]:
 zdjęcie opatrunków 2 dobie po operacji;
 pielęgnacja rany pooperacyjnej;
 obserwacja procesu gojenia się rany pooperacyjnej;
 postępowanie przeciwbólowe;
 postępowanie dietetyczne;
 ocena diurezy – bilans wodny;
 ocena wypróżnień.
W przypadku operowania endometriozy głęboko naciekającej duże znaczenie ma
profilaktyka przeciwzrostowa. Tworzenie się zrostów jest cechą charakterystyczną dla
każdej interwencji chirurgicznej w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza dla operacji
ginekologicznych. Zabiegi operacyjne w przypadkach endometriozy głęboko naciekającej mają zlikwidować dolegliwości bólowe, a także zwiększyć szansę na posiadanie
potomstwa u kobiet leczonych z powodu niepłodności. Nie zawsze jest to możliwe
(przypadek II), bo zmiany spowodowane zaawansowaniem schorzenia mogą być już
nieodwracalne. Tak czy inaczej narażenie kobiety na powstanie zrostów pooperacyjnych
mogłoby znacznie obniżyć efekt operacyjny. W praktyce lekarskiej stosuje się różne
preparaty działające przeciwzrostowo. Należą do nich preparaty barierowe w formie
płynnej (Ikodekstryna), materiały barierowe w formie błon czy żeli (Seprafilm, Interceed, Hyalobarrier-Gel). Żadna z nowoczesnych form nie jest powszechnie stosowana
w przypadkach podwyższonego lub wysokiego ryzyka tworzenia się zrostów głównie ze
względów ekonomicznych [11].
W obydwu opisanych przypadkach zastosowano profilaktykę przeciwzrostową.
W pierwszym przypadku zastosowano roztwór Ikodekstryny (ADEPT). Jest to polimer
glukozy podawany do jamy otrzewnej. Utrzymuje się w niej około 4 dni tworząc
mechaniczną barierę pomiędzy powierzchniami otrzewnej. Ma on również działanie
antyadhezyjne, silnie hamuje migrację fibroblastów otrzewnowych. W literaturze nie
podaje się skutków ubocznych tego preparatu, nie ma również badań określających
jego skuteczność. Z własnych obserwacji nasila dolegliwości bólowe. Częściej obserwowano również zaburzenia perystaltyki oraz uczucie wzdęcia brzucha. Zauważono,
że zmniejszanie nasilenia tych objawów następowało proporcjonalnie do stopnia
uruchomienia pacjentek.
W II przypadku zastosowano oksydowaną regenerowaną celulozę (Interceed).
Przed umieszczeniem jej w jamie otrzewnej wymagana jest dokładna hemostaza i osuszenie miejsc operowanych. Interceed tworzy galeretowatą substancję, która blokuje
tworzenie się złogów fibryny. W przypadku stosowania tego preparatu w polu
operacyjnym udowodniono miejscową skuteczność antyadhezyjną [11].
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5. Podsumowanie
Endometrioza głęboko naciekająca jest bardzo dużym problemem zdrowotnym
kobiet pogarszającym jakość ich życia. Laparoskopowy zabieg wyłuszczenia ognisk
choroby wydaje się najbardziej optymalnym sposobem leczenia. Doszczętność zniszczenia wszczepów endometrialnych powoduje zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby.
W obecnej chwili nikt nie może jednak zagwarantować pacjentkom leczonym, że do
niego nie dojdzie. To oznacza, że ryzyko przebycia kolejnych równie obszernych
operacji jest wysokie.
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Opieka położnej nad kobietą z rozpoznaniem endometriozy głęboko naciekającej
w okresie okołooperacyjnym
Endometrioza to zjawisko występowania błony śluzowej poza jama macicy. Endometrioza głęboko
naciekająca oznacza położenie ognisk choroby głębiej niż 5mm pod powierzchnią otrzewnej. Przykładem
tej postaci jest endometriza przegrody odbytniczo-pochwowej. Choroba może dotyczyć również układu
pokarmowego. Najbardziej polecaną metodą leczenia jest doszczętne usunięcie ognisk endometriozy na
drodze laparoskopowej. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki opieki okołooperacyjnej świadczonej
przez położne u kobiet operowanych z tego powodu. Na podstawie opisów dwóch przypadków klinicznych oraz doniesień z literatury fachowej pokazano odrębności w przygotowaniu do operacji i opiece po
zabiegu.
Słowa kluczowe: endometrioza, laparoskopia, opieka pooperacyjna, położna

Midwife care over a woman with a deep infiltrating endometriosis perioperative
diagnosis
Endometriosis is the phenomenon of mucosa outside the uterine cavity.Deep infiltrating endometriosis is
the location of disease outbreaks deeper than 5 mm below the surface of the peritoneum.An example of this
embodiment is endometriza recto – vaginal septum.The disease can also affect the digestive system.The
most recommended treatment is total removal of endometriosis by laparoscopy.The aim of the study is to
present the specifics of perioperative care provided by midwives in women operated because of this.Based
on the descriptions of two clinical case reports and literature showing the separation in preparation for
surgery and care after surgery.
Keywords: endometriosis, laparoscopy, postoperative care, midwife
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35-letni chory z otyłością śmiertelną
powikłaną cukrzycą i nadciśnieniem
kwalifikowanydo operacji bariatrycznej
– opis przypadku
1. Wstęp
Światowa Organizacja Zdrowia określiła otyłość jako najbardziej zaniedbany
problem zdrowia publicznego, nazywając ją mianem epidemii współczesnych czasów
[1]. Jej rozpoznanie jest stawiane przy BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)
wynoszącym 30 kg/m2 i większym, natomiast nadwagę rozpoznaje się przy BMI
w zakresie 25,0-29,9 kg/m2. Otyłość dotyczy 500 milionów ludzi na całym świecie [2].
Z danych epidemiologicznych wynika, że około 50% dorosłych ma nadmierną masę
ciała [3]. Od początku lat 80-tych XX wieku liczba chorych na otyłość na świecie
podwoiła się. Aktualnie liczba osób z nadmierną masą ciała (tj. z nadwagą i otyłością)
sięga 1,5 mld. W skali światowej wśród osób powyżej 20 r. ż. na nadwagę cierpi 35%,
a na otyłość 11% ludności [4]. BMI przekraczający 35 kg/m2 w 20-tym roku życia
skraca przewidywaną długość życia o 13 lat. Roczne ryzyko zgonu chorych z BMI od
40 do 49,9 kg/m2 jest 2 razy wyższe niż ludzi z prawidłowym BMI [3]. W samych
tylko Stanach Zjednoczonych otyłość jest przyczyną ponad 300 000 zgonów rocznie,
a koszty jej leczenia przekraczają w tym kraju 9,1% rocznych nakładów na opiekę
zdrowotną. Główną przyczyną zgonów pacjentów z otyłością są jej powikłania:
choroby sercowo-naczyniowe, w tym choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, udary
mózgu – zarówno niedokrwienne jak i krwotoczne, cukrzyca typu 2 i jej powikłania
oraz niektóre nowotwory [5, 6]. Podwyższone ryzyko kardiometaboliczne obserwuje się
zwłaszcza u pacjentów z brzusznym typem otyłości, to jest z obwodem pasa wynoszącym w populacji Europejskiej u mężczyzn ≥ 94 cm, natomiast u kobiet ≥ 80 cm [7].
Polska również jest krajem, w którym ma miejsce wzrost zachorowań na nadwagę
i otyłość. Dane szacunkowe wskazują, że ilość osób z BMI ≥ 25 kg/m2 stanowi około
50-70% dorosłych Polaków, w tym na otyłość cierpi ponad 20% dorosłej populacji.
Badanie NATPOL PLUS przeprowadzone w 2011 roku wykazało nadwagę u 47%
badanych, z przewagą mężczyzn (39% vs. 29%), a otyłość u 19% [4]. Z kolei wcześ1
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niejsze badanie WOBASZ przeprowadzone u osób w wieku 20-74 lata w okresie 20032005 wykazało nadwagę u 40,4% mężczyzn i 27,9% kobiet, a otyłość u 20,6%
mężczyzn i 20,2% kobiet [8]. Badanie LIPIDOGRAM 2006 obejmujące pacjentów
powyżej 30 r.ż. zgłaszających się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej wykazało
nadwagę i otyłość u 76,1% badanej populacji, co przekroczyło wartość zarejestrowaną
w badaniu LIPIDOGRAM w roku 2004 (74,4%). Częstość występowania nadmiernej
masy ciała w obu badaniach była wyższa u mężczyzn niż u kobiet (odpowiednio 47,4%
vs. 39,7% i 34,7% vs. 31,6%) [9]. W badaniu Pol Senior prowadzonym w latach 20072011 w grupie Polaków między 55. a 59. rokiem życia oraz powyżej 65. roku życia
nadwagę zdiagnozowano odpowiednio u 41,1% badanych (37,9% kobiet i 44,8%
mężczyzn) i u 40,8% (36,4% kobiet i 44,6% mężczyzn), a otyłość u 33,8% (37,1%
kobiet i 29,9% mężczyzn) i u 31,9% (39,0% kobiet i 25,6% mężczyzn) [4].
Otyłość wpływa na wszystkie sfery życia człowieka, dlatego w jej leczeniu bierze
udział zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi specjalista chorób
wewnętrznych, dietetyk, psycholog, chirurg, anestezjolog, fizjoterapeuta i pielęgniarka.
Współcześnie postuluje się utworzenie nowej dyscypliny naukowej – obesitologii, która
w przyszłości miałaby stać się niezależną specjalizacją lekarską. Jej program jest
przygotowywany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO), które od
wielu lat pracuje nad usamodzielnieniem się obesitologii spośród innych dziedzin
medycyny [10].
Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA – American Heart Association)
rekomenduje zmniejszenie masy ciała u osób otyłych jako główną metodę redukcji
czynników ryzyka kardiometabolicznego, takich jak zespół metaboliczny, insulinooporność, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, choroby sercowonaczyniowe i przewlekły subkliniczny stan zapalny [11]. Istotny klinicznie spadek
masy ciała (≥ 5% wyjściowej masy ciała) jest zalecany jako główny cel leczenia umożliwiający istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe
i zaburzenia metabolizmu węglowodanów [12]. Niestety, u 80% osób otyłych, które
uzyskały skuteczną redukcję masy ciała, po pięciu latach obserwuje się ponowny jej
przyrost – zjawisko to nazywane jest efektem jo-jo [13].
W leczeniu otyłości stosuje się metody zachowawcze, takie jak zmiana stylu życia,
zwiększenie aktywności fizycznej, dieta, farmakoterapia oraz metody operacyjne. Przed
zaprezentowaniem pacjentowi zaleceń dotyczących zmiany stylu życia należy w pierwszej kolejności określić, czy pacjent jest świadomy występującego u niego problemu
otyłości oraz czy wie, że otyłość jest chorobą. Następnie zaleca się przedstawienie
pacjentowi możliwych do osiągnięcia celów terapeutycznych. Polskie Towarzystwo
Badań nad Otyłością zaleca, aby redukcja masy ciała u osoby otyłej wynosiła około 10%
w czasie 3-6 miesięcy. Następnie wskazane jest utrzymanie obniżonej masy ciała przez
kilka miesięcy, po którym to okresie powinny zostać podjęte kolejne działania w celu
dalszej redukcji masy ciała. Główne wskazania obejmujące modyfikację stylu życia
obejmują unikanie takich zachowań jak: jedzenie podczas oglądania telewizji, uspokajanie się jedzeniem, spożywanie posiłków o niewłaściwym składzie, jedzenie
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w pośpiechu, jedzenie pod wpływem największego głodu, dojadanie między posiłkami
i nieregularne spożywanie posiłków [4].
W leczeniu otyłości zalecany jest wysiłek aerobowy, dynamiczny, angażujący duże
grupy mięśniowe. Rekomendowane jest 60-90 minut codziennego umiarkowanego
wysiłku fizycznego w czasie wolnym przez większość dni w tygodniu. Umiarkowany
wysiłek fizyczny to aktywność powodująca wzrost tętna do poziomu 40-60% tętna
maksymalnego prowadzący do utraty 150-200 kcal w czasie 30 minut. Tętno maksymalne wyliczane jest ze wzoru 220–wiek pacjenta w latach [4]. Aktualne badania
wskazują na przewagę wysiłku mieszanego wytrzymałościowo-siłowego nad wysiłkiem
czysto wytrzymałościowym [14÷16].
Leczenie dietetyczne otyłości obejmuje zindywidualizowaną i trwałą modyfikację
nawyków żywieniowych, których głównym celem jest redukcja dziennej podaży kalorii
wynosząca około 500-600 kcal dla uzyskania ubytku masy ciała około 0,5 kg na tydzień
lub 1000 kcal dla uzyskania ubytku około1 kg na tydzień [4].
Najbardziej powszechnym w Europie farmaceutykiem wykorzystywanym w leczeniu
otyłości jest orlistat. Jego działanie polega na hamowaniu lipazy żołądkowej, trzustkowej
i jelitowej. Jego stosowanie w dawce 120 mg 3 razy dziennie umożliwia wydalenie wraz
ze stolcem około 30% spożytych tłuszczy, co zmniejsza ilość tłuszczu wchłoniętego
z pokarmu w przewodzie pokarmowym [4].
Dziedziną chirurgii zajmującą się leczeniem otyłości jest bariatria, obejmująca
kompleksową opieką nad pacjentem z otyłością śmiertelną. Metody operacyjne według
aktualnych danych wykazują największą skuteczność w leczeniu chorych otyłych
z najwyższym stopniem otyłości (BMI ≥40,0 kg/m2). Holistyczna terapia bariatryczna
obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii plastycznej oraz
leczenie pooperacyjne [17].
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku młodego mężczyzny z BMI
przekraczającym 95 kg/m2 z efektem jo-jo, cukrzycą, nadciśnieniem i dyslipidemią
kwalifikowanego do chirurgicznego leczenia otyłości.

2. Opis przypadku
2.1. Wywiad
Pacjent w wieku 35 lat zgłosił się w 2016 roku do Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego celem kwalifikacji do planowanego
zabiegu bariatrycznego. W wywiadzie otyłość olbrzymia, szczytowa masa ciała w 2010
r. około 300 kg (BMI 95,8 kg/m2). Pacjent podaje, że w przeszłości stosował diety: dietę
restrykcyjną-niskokaloryczną, dietę ketonową bogato tłuszczową i inne diety alternatywne, wskutek czego uzyskał spadek masy ciała. Prowadził też przez ponad rok trening
marszowy oraz stosował orlistat. Podczas hospitalizacji w 2012 roku wartość jego BMI
wynosiła 71,5 kg/m2. W 2012 roku u pacjenta zdiagnozowano cukrzycę typu 2 de novo
oraz hipertriglicerydemię. Do 2013 roku pacjent uzyskał dalszą redukcję masy ciała,
osiągając wskaźnik BMI 69,6 kg/m2. W 2016 roku pacjent na skutek efektu jojo
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doświadczył przyrostu masy ciała do 270 kg (BMI 86,2 kg/m2). W tym samym czasie
postawiono u niego rozpoznanie nadciśnienia tętniczego de novo. W trakcie hospitalizacji w 2016 roku wykluczono wtórne przyczyny otyłości. Poza orlistatem pacjent
przyjmował simvastatynę 10 mg dziennie. Występowaniu uczuleń zaprzeczył. Wywiad
rodzinny obciążony otyłością ojca oraz nadciśnieniem tętniczym u matki. Wywiad
socjalny nieobciążony.

2.2. Padanie przedmiotowe
Przy przyjęciu do Kliniki masa ciała pacjenta wynosiła 270 kg, wzrost 177 cm,
wskaźnik masy ciała (BMI) – 86,2 kg/m2. Skóra czysta, ucieplona prawidłowo. Węzły
chłonne dostępne badaniu palpacyjnemu niepowiększone. Głowa wysklepiona prawidłowo, czaszka palpacyjnie niebolesna. Klatka piersiowa wysklepiona prawidłowo,
palpacyjnie niebolesna. W osłuchiwaniu płuc szmer oddechowy pęcherzykowy był
prawidłowy, symetryczny, ściszony, dodatkowych zmian osłuchowych nie stwierdzono.
Czynność serca miarowa, tony czyste, dźwięczne, akcentowane prawidłowo, bez deficytu tętna na obwodzie. Tętno na tętnicach udowych, podkolanowych, piszczelowych
i grzbietowych stopy obustronnie wyczuwalne. Obrzęków i żylaków nie stwierdzono.
Ciśnienie tętnicze mierzone mankietem ramiennym podczas przyjęcia do Kliniki
wynosiło 149/102 mmHg (średnia z trzech pomiarów), bez różnicy ciśnień (< 10 mmHg)
między kończyną górną lewą i prawą, bez cech hipotonii ortostatycznej; czynność serca
78/min (średnia z trzech pomiarów). Powłoki jamy brzusznej wysklepione powyżej
poziomu klatki piersiowej. Brzuch miękki, niebolesny, bez objawów otrzewnowych
i oporów patologicznych. Objawy Blumberga, Goldflama i Chełmońskiego ujemne.
Perystaltyka jelit prawidłowa. Wątroba i śledziona niedostępne w badaniu palpacyjnym
w związku z nadmierną masą ciała. Objaw Babińskiego obustronnie ujemny. Objawy
oponowe ujemne.

2.3. Wyniki badań diagnostycznych
U pacjenta przeprowadzono diagnostykę laboratoryjną (badania podstawowe
u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym wg. zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego PTNT z 2015 r. [18]). Ponadto u pacjenta przeprowadzono całodobowy
pomiar ciśnienia tętniczego metodą holterowską (ABPM, ambulatory blood pressure
monitoring). Wykonano badanie rentgenowskie klatki piersiowej (RTG), badanie
elektrokardiograficzne (EKG), całodobowy zapis EKG metodą holterowską (holter
EKG) oraz badanie gastroskopowe.

2.3.1. Badania laboratoryjne
Wyniki badania morfologii krwi obwodowej i badania ogólnego moczu pacjenta
były w granicach normy. W badaniu biochemicznym krwi obwodowej zaobserwowano
podwyższone stężenie triglicerydów i glukozy w surowicy na czczo. Wynik badania
morfologii krwi pacjenta, badania biochemicznego surowicy oraz badania ogólnego
moczu przedstawiono w tabeli 1.
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Oznaczenia biochemiczne

Badanie ogólne moczu

Morfologia
krwi
obwodowej

Tabela 1. Badania laboratoryjne

Parametr
Leukocyty
Erytrocyty

Wynik pacjenta
12,4 x 109/L
4,68 x 1012/L

Zakres normy
4,0-10,8 x 109/L
4,7-6,1 x 1012/L

Hemoglobina
Hematokryt
Płytki krwi
Odczyn pH
Ciężar właściwy
Białko

9,00 mmol/L
0,41 L/L
314 x 109/L
6,0
1025 g/L
ujemny

7,8-11,3 mmol/L
0,42-0,52 L/L
130-450 x 109/L
4,6-8,0
1018-1030 g/L
Ujemny

Glukoza
Ciała ketonowe
Azotyny
Bilirubina
Leukocyty
Erytrocyty

ujemny
ujemny
ujemny
ujemny
1 wpw
3 wpw

Ujemny
Ujemny
Ujemny
Ujemny
0-5 wpw
0-3 wpw

68 U/L

5-40 U/L

31 U/L

5-40 U/L

>90 ml/min/1,73 m2

≥90 ml/min/1,73 m2

8,3 µmol/L

≤19,00 µmol/L

Cholesterol całkowity
HDL
LDL
Triglicerydy
Glukoza
Kreatynina

4,71 mmol/L
0,89 mmol/L
2,71 mmol/L
5,79 mmol/L
10,48 mmol/L
101 µmol/L

< 5,2 mmol/L
0,9-1,8 mmol/L
< 3,5 mmol/L
0,55-2,30 mmol/L
3,9-6,4 mmol/L
62-124 µmol/L

Kwas moczowy
Potas
Sód
Tyreotropina
OB.
Hemoglobina
glikowana

0,42 mmol/L
4,0 mmol/L
141,0 mmol/L
2,77 µIU/Ml
18 mm/godz

0,15-0,45 mmol/L
3,5-5,0 mmol/L
135-145 mmol/L
0,4-4,0 µIU/Ml
< 10 mm/godz

6,5%

<6,1%

Aminotransferaza
alaninowa
Aminotransferaza
asparaginianowa
Wskaźnik filtracji
kłębuszkowej
Bilirubina całkowita

HDL – lipoproteina wysokiej gęstości (high density lipoprotein); LDL – lipoproteina niskiej gęstości
(low-density lipoprotein); wpw – w polu widzenia
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2.3.2. Badania obrazowe, czynnościowe i endoskopowe
RTG klatki piersiowej. W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej wykazano
pogrubienie opłucnej płata górnego płuca prawego. Widoczne pola płucne – bez zmian
ogniskowych. Cienie wnęk płucnych i śródpiersie górne nieposzerzone. Sylwetka serca
i aorta w normie. Kąty żebrowo-przeponowe ostre. Brak zmian w stosunku do wyniku
badania z 2012 roku.
ABPM. Średnie ciśnienie tętnicze skurczowe wnosiło 142 mmHg (minimalne
99 mmHg, maksymalne 192 mmHg), a średnie ciśnienie tętnicze rozkurczowe wynosiło
75 mmHg (minimalne 43 mmHg, maksymalne 140 mmHg), średnie tętno 77/min.
EKG. Rytm zatokowy miarowy, o częstości 78/min, oś serca pośrednia.
Holter EKG. Nie zarejestrowano istotnych zaburzeń rytmu serca.
Gastroskopia. W badaniu gastroskopowym wykazano zlewające się ze sobą
nadżerki błony śluzowej części dolnej przełyku (powyżej wpustu) długości do 10 mm.
Przełyk w części górnej i środkowej – bez zmian patologicznych. Błona śluzowa
żołądka i dwunastnicy była prawidłowa.

2.4. Diagnoza
Całość obrazu klinicznego pozwala postawić rozpoznanie zasadnicze: otyłość
spowodowana nadmierną podażą energii (E66.0) – otyłość olbrzymia. Rozpoznania
współistniejące chorego to: cukrzyca typu 2 (E11), samoistne (pierwotne) nadciśnienie
tętnicze (I10), hyperlipidemia mieszana (E78.2), nadżerki przełyku (K20) oraz refluks
żołądkowo-przełykowy (K21).

2.5. Cele terapeutyczne
Elementarnym celem leczenia pacjenta jest obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez redukcję masy ciała, normalizację ciśnienia tętniczego do wartości
< 140/90 mmHg, poprawę profilu lipidowego oraz normalizację glikemii. Konieczne jest
również wyleczenie nadżerek błony śluzowej przełyku oraz wyjaśnienie pochodzenia
pogrubienia opłucnej płata górnego płuca prawego – w tym celu wskazana jest
konsultacja pulmonologiczna. Konieczna jest także konsultacja psychologiczna celem
weryfikacji motywacji pacjenta do redukcji i utrzymania zredukowanej masy ciała.

2.6. Leczenie
W związku z niezadawalającą kontrolą ciśnienia tętniczego stosowanymi dotychczas przez pacjenta metodami niefarmakologicznymi – włączono leczenie torasemidem
5 mg 1x dziennie. W celu normalizacji glikemii włączono leczenie metforminą w dawce
500 mg 2 razy dziennie (1 tabletka rano, 1 tabletka wieczorem) oraz akarbozą w dawce
50 mg 1 raz dziennie rano. Zalecono również intensyfikację dietoterapii cukrzycy. Przed
hospitalizacją pacjent stosował farmakoterapię hipolipemizującą pod postacią
simvastatyny w dawce 10 mg 1 raz dziennie. W celu poprawy profilu lipidowego
pacjenta zwiększono dawkę simwastatyny do 20 mg 1 raz dziennie oraz zalecono
intensyfikację dietoterapii. Celem leczenia nadżerek błony śluzowej przełyku i refluksu
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żołądkowo-przełykowego włączono leczenie inhibitorem pompy protonowej: pantoprazolem w dawce 20 mg 1 raz dziennie rano na czczo.
Pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym. Zalecono kontrolne badanie
morfologiczne i biochemiczne krwi, w tym badanie glikemii i profilu lipidowego,
badanie ogólne moczu oraz kontrolne badania ABPM i gastroskopię w warunkach
ambulatoryjnych za 3 miesiące. Po stwierdzeniu poprawy profilu lipidowego pacjenta,
redukcji glikemii, normalizacji ciśnienia tętniczego, ustąpienia nadżerek przełyku oraz
po potwierdzeniu motywacji pacjenta przez psychologa zaplanowano skierowanie
pacjenta na chirurgiczne leczenie otyłości.

3. Dyskusja
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością opracowało wskazania do chirurgicznego
leczenia nadmiernej masy ciała. Wskazania te obejmują: wiek 18-60 lat, otyłość III
stopnia (BMI ≥ 40 kg/m2) lub II stopnia (BMI 35,0-39,9 kg/m2) z występującymi
powikłaniami otyłości (np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnieniowe
choroby stawów), których przebieg mógłby ulec poprawie w wyniku redukcji masy
ciała, ponowny przyrost masy ciała po jej znacznym ubytku w wyniku leczenia
zachowawczego, zastosowanie wszystkich niechirurgicznych metod leczenia otyłości
przez co najmniej 6 miesięcy bez uzyskania klinicznie istotnej redukcji lub bez utrzymania zredukowanej masy ciała, brak przeciwwskazań ogólnych do znieczulenia
i zabiegu chirurgicznego, świadomość pacjenta co do konieczności zaangażowania się
w długotrwały proces terapeutyczny i zaakceptowanie potrzeby długotrwałej kontynuacji
leczenia [4]. Prezentowany w niniejszej pracy pacjent spełnił wszystkie powyższe
kryteria: cierpiał na otyłość III stopnia z występującymi powikłaniami (nadciśnienie
tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia), stosował niechirurgiczne metody leczenia otyłości:
dietę, trening fizyczny i farmakoterapię, po których doświadczył efektu jo-jo- przyrostu
masy ciała po jej uprzedniej redukcji. Pacjent nie ma przeciwwskazań do znieczulenia
ogólnego oraz zabiegu chirurgicznego i rozumie potrzebę długotrwałej terapii po operacji
– celem weryfikacji motywacji i świadomości pacjenta na temat potrzeb długofalowej
zmiany stylu życia poproszono o opinię psychologiczną doświadczonego psychologa.
PTBO wymienia też szereg przeciwwskazań do operacji bariatrycznej. Należą do
nich: brak w wywiadzie okresu specjalistycznego leczenia otyłości, brak zdolności
i chęci pacjenta do kontynuowania długotrwałego leczenia, niestabilne psychozy, ciężka
depresja, zaburzenia osobowości i zaburzenia odżywiania, chyba że psychiatra doświadczony w leczeniu otyłości wyda pozytywną opinię na temat zastosowania leczenia
operacyjnego, nadużywanie alkoholu i/lub uzależnienie od leków, choroby przewlekłe
zagrażające życiu w krótkim czasie, brak zdolności pacjenta do samoopieki i brak
możliwości długotrwałego wsparcia rodziny i otoczenia gwarantującego taką opiekę [4].
U prezentowanego chorego nie występuje żadne z powyższych przeciwwskazań.
PTBO zaleca, aby zespół dokonujący holistycznej oceny pacjenta kwalifikowanego
do operacji bariatrycznej składał się z następujących specjalistów, doświadczonych
w leczeniu otyłości: lekarza specjalisty w zakresie leczenia otyłości lub odpowiednio
przeszkolonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chirurga wyspecjalizowanego
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w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, anestezjologa, psychologa lub psychiatry,
dietetyka, pielęgniarki społecznej i, w razie konieczności – pracownika socjalnego [4].
Prezentowany pacjent podczas hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego został oceniony przez doświadczonego
lekarza specjalistę i dietetyka oraz został skierowany na ocenę psychologiczną w trybie
ambulatoryjnym. Ocena i opieka pozostałych specjalistów zostanie przeprowadzona na
oddziale chirurgicznym, na którym wykonana zostanie u pacjenta operacja bariatryczna,
oraz w ramach opieki pooperacyjnej.
PTBO wskazuje, że przed zabiegiem bariatrycznym chory może wymagać dodatkowych badań w kierunku: zespołu bezdechu sennego, zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, zaburzeń żołądkowo-przełykowych (obecność Helicobacter pylori), obniżonej
masy kostnej (ocena densytometryczna gęstości kości). Wskazana jest również ocena
wydatku energetycznego na podstawie kalorymetrii pośredniej [4]. W trakcie hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia
Tętniczego u pacjenta przeprowadzono ocenę ryzyka zespołu bezdechu sennego na
podstawie formularza EPWORTH [19] i nie stwierdzono występowania podwyższonego
ryzyka tego zaburzenia. Istotnym zaburzeniem metabolicznym obecnym u pacjenta była
cukrzyca i hiperlipidemia mieszana- u pacjenta włączono leczenie metforminą oraz
zintensyfikowano dietoterapię i leczenie statyną. W gastroskopii nie wykazano obecności
bakterii Helicobacter pylori, natomiast stwierdzono nadżerki błony śluzowej przełyku
i włączono leczenie inhibitorem pompy protonowej. Ze względu na młody wiek pacjenta
odstąpiono od badania densytometrycznego. Obiektywna ocena wydatku kalorycznego
u prezentowanego pacjenta będzie możliwa dopiero po wyrównaniu zaburzeń węglowodanowych i lipidowych.

4. Podsumowanie
U prezentowanego pacjenta decyzja o chirurgicznym leczeniu otyłości została
podjęta zbyt późno, co mogło przyczynić się do wystąpienia powikłań związanych
z nadmierną masą ciała, to jest cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii.
Chorzy w dobrym stanie klinicznym z ekstremalnie wysoką masą ciała powinni być
możliwie jak najwcześniej kwalifikowani do operacji bariatrycznej, pomimo skutecznej
redukcji masy ciała metodami niefarmakologicznymi, ze względu na wysokie ryzyko
powikłań otyłości oraz wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia efektu jo-jo.
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35-letni chory z otyłością śmiertelną powikłaną cukrzycą i nadciśnieniem
kwalifikowany do operacji bariatrycznej – opis przypadku
Otyłość stała się epidemią XX i XXI wieku i jednocześnie najbardziej zaniedbanym problemem zdrowia
publicznego w skali światowej. Problem nadmiernej masy ciała dotyczy aktualnie około połowy dorosłej
populacji świata. BMI przekraczające 30 kg/m2 w sposób istotny zwiększa ryzyko kardiometaboliczne
pacjenta doprowadzając do wystąpienia takich powikłań jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia,
choroba niedokrwienna serca, udary mózgu. Nadmierna masa ciała istotnie obniża przewidywaną długość
życia oraz pogarsza jego jakość.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku młodego mężczyzny z BMI przekraczającym 95 kg/m2
z efektem jo-jo, cukrzycą, nadciśnieniem i dyslipidemią kwalifikowanego do chirurgicznego leczenia otyłości.
Pacjent w wieku 35 lat zgłosił się w 2016 roku do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych
i Nadciśnienia Tętniczego celem kwalifikacji do planowanego zabiegu bariatrycznego. W wywiadzie
szczytowa masa ciała w 2010 r. wynosiła około 300 kg. Pacjent stosował dotychczas dietę restrykcyjnąniskokaloryczną, dietę ketonową bogatotłuszczową i inne diety alternatywne, prowadził trening marszowy
oraz zażywał orlistat, wskutek czego uzyskał spadek masy ciała. W 2012 roku wartość jego BMI wynosiła
71,5 kg/m2. W 2012 roku u pacjenta zdiagnozowano cukrzycę typu 2 de novo oraz hipertriglicerydemię. Do
2013 roku pacjent uzyskał dalszą redukcję wskaźnika BMI do 69,6 kg/m2. W 2016 roku pacjent na skutek
efektu jojo doświadczył przyrostu masy ciała do 270 kg (BMI 86,2 kg/m2). W tym samym czasie postawiono
u niego rozpoznanie nadciśnienia tętniczego de novo. W trakcie hospitalizacji w 2016 roku wykluczono
wtórne przyczyny otyłości. Przeprowadzono również diagnostykę laboratoryjną, obrazową, czynnościową
i endoskopową. Poza niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią i cukrzycą rozpoznano
u pacjenta nadżerki błony śluzowej przełyku. U pacjenta włączono leczenie hipotensyjne, hipoglikemizujące,
leczenie nadżerek błony śluzowej przełyku oraz zintensyfikowano leczenie hipolipemizujące. Skierowano
pacjenta do oceny psychologicznej w trybie ambulatoryjnym. Po wyrównaniu istniejących zaburzeń
kardiometabolicznych zaplanowano skierowanie pacjenta na chirurgiczne leczenie otyłości.
U prezentowanego pacjenta decyzja o chirurgicznym leczeniu otyłości została podjęta zbyt późno, co mogło
przyczynić się do wystąpienia powikłań związanych z nadmierną masą ciała. Chorzy w dobrym stanie
klinicznym z ekstremalnie wysoką masą ciała ze względu na wysokie ryzyko powikłań otyłości oraz wysokie
prawdopodobieństwo wystąpienia efektu jo-jo powinni być możliwie najwcześniej kwalifikowani do operacji
bariatrycznej.
Słowa kluczowe: otyłość, operacja bariatryczna, ryzyko kardiometaboliczne

125

Katarzyna Skrypnik, Damian Skrypnik, Paweł Bogdański

35-year-old patient with extreme obesity complicated by diabetes and
hypertension qualified to bariatric surgery – a case report
Obesity has become the epidemic of the XX and XXI century and the most neglected public health
problem worldwide. The problem of excessive body weight concerns currently about half of the adult
population of the World. BMI exceeding 30 kg/m2 significantly increases the patient’s cardiometabolic risk
leading to such complications as diabetes, hypertension, dyslipidemia, coronary heart disease, stroke.
Excessive body weight significantly decreases life expectancy and deteriorates its’ quality.
The aim of this study is to present the case of a young man with a BMI greater than 95 kg/m2 with a yo-yo
effect, diabetes, hypertension, and dyslipidemia qualified to do the surgical treatment of obesity. Patient
aged 35 years was admitted in 2016 to the Department of Internal Medicine, Metabolic Disorders and
Hypertension due to qualification to the planned bariatric surgery. His medical history was notable in the
peek body mass of approximately 300 kg in 2010. Patient has used low-calorie diet, keto-fat diet and other
alternative diets so far, he performed the march training and has been taking orlistat, what resulted in
weight loss. In 2012, patient’s BMI was 71.5 kg/m2. In 2012, the patient was diagnosed with type 2
diabetes de novo and hypertriglycerydemia. To 2013 patient had further decrease in BMI to 69.6 kg/m2. In
2016 the patient experienced yo-yo effect and his body mass increased up to 270 kg (BMI 86.2 kg/m2). In
the same time he was diagnosed with arterial hypertension de novo. During the hospitalization in 2016
secondary causes of obesity were excluded. Also laboratory, imaging, functional and endoscopic
diagnostics were performed. Besides hypertension, dyslipidemia and diabetes, esophageal mucosa erosions
were diagnosed. Antihypertensive treatment, hypoglycemic treatment and therapy of esophageal mucosa
erosions were implemented along with lipid-lowering therapy intensification. The patient was sent to
undergo outpatient psychological evaluation. After normalization of existing cardiometabolic disorders
patient is planned to be sent to the surgical treatment of obesity.
In the presented case decision to perform surgical treatment of obesity has been taken too late, which might
has contributed to complications associated with excess body weight. Patients in the good clinical state
with extremely high body weight should undergo bariatric surgery as soon as possible due to the high risk
of cardiometabolic complications and high probability of the yo-yo effect.
Keywords: obesity, bariatric surgery, cardiometabolic risk
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Ocena ryzyka kardiometabolicznego
u pacjentki z cukrzycą typu 2
i mikrogruczolakiem przysadki mózgowej
1. Wstęp
Na przełomie XX i XXI wieku cukrzyca (DM) stała się światową epidemią.
W Stanach Zjednoczonych cierpi na nią 1 na 10-ciu mieszkańców, z czego 90%-95%
przypadków to cukrzyca typu 2 (DM2) [1]. Koszty leczenia DM2 systematycznie
rosną, aktualnie statystyczny diabetyk w USA ponosi 2,3 razy większe koszty opieki
medycznej w porównaniu z osobą bez cukrzycy [2]. Na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku łączny koszt leczenia DM2 w USA wynosił 245 miliardów dolarów,
co stanowiło 41% przyrost w porównaniu do analogicznej kwoty z 2007 roku [3]. Po
włączeniu do analizy ekonomicznej niezdiagnozowanej cukrzycy, cukrzycy ciążowej
oraz stanów przedcukrzycowych wartości te wzrastają do odpowiednio 322 miliardów
dolarów i 48% [4, 5]. W latach 1980-2014 częstość występowania cukrzycy nieomal
podwoiła się z 3,5 do 6,6 przypadków na 1000. W latach 1990-2008 wzrost ten był
jeszcze większy: z 3,8 do 8,5 przypadków na 1000. W okresie 2008-2014 zaobserwowano spadek występowania DM – z 8,5 do 6,6 przypadków na 1000 [6]. Jednocześnie
istotnie malała ilość przypadków niezdiagnozowanej cukrzycy [7]. Biorąc jednak pod
uwagę fakt, że DM2 w sposób istotny związana jest z otyłością, której częstość
występowania gwałtownie rośnie oraz dane mówiące, że 85,2% chorych na DM2 ma
nadmierną masę ciała prognozuje się, że do 2050 roku 1 na 3 Amerykanów będzie
cierpiał na cukrzycę [8]. Stan przedcukrzycowy określany jako nieprawidłowa
glikemia na czczo (glikemia na czczo w zakresie od 100 do <126 mg/dl) w USA jest
obecny u 36,5% dorosłej populacji powyżej 20 roku życia i u 54,6% populacji w wieku
60 lat i więcej, z nieznaczną przewagą mężczyzn nad kobietami. Między latami 1999
a 2002 oraz 2007 do 2010 występowanie stanu przedcukrzycowego w tym kraju
wzrosło odpowiednio o 29,2% i 36,2% [7, 5, 9].
Cukrzyca stała się w ostatnim czasie istotnym problemem pediatrycznym. W Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej nawet do 45% nowych rozpoznań DM jest
rejestrowanych u dzieci i młodzieży [10]. U amerykanów w wieku od 10 do 19 lat
rozpowszechnienie DM2 wzrosło o 35% z 0,34 przypadków na 1000 w roku 2001 do
1
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0,46 przypadków na 1000 w roku 2009. Podobnie jak u osób dorosłych wzrost
zachorowalności zarejestrowano dla obu płci [11].
Powyższe dane epidemiologiczne potwierdzają fakt, że cukrzyca stała się w ostatnim
czasie palącym problemem społecznych i chorobą cywilizacyjną. W sposób istotny
podnosi ona ryzyka kardiometaboliczne pacjenta. Jej obecność znacznie utrudnia
oszacowanie tego ryzyka, które staje się tym większe, im więcej u chorego rozwija się jej
powikłań. Ponadto badania epidemiologiczne wskazują, że istnieje szereg grup chorych
wymagających szczególnej opieki diabetologicznej. Należą do nich zwłaszcza osoby
starsze obciążone chorobami sercowo-naczyniowymi [5].
Badania wykazały, że mikrogruczolak przysadki o typie prolactinoma w sposób
istotny podnosi ryzyko kardiometaboliczne pacjenta. Wśród efektów jego oddziaływania
na organizm obserwuje się: wzrost glikemii, insulinooporności oraz stężenia triglicerydów i CRP (C-reactive protein, białko C-reaktywne) w surowicy; wzrost masy tkanki
tłuszczowej trzewnej oraz wzrost stężenia w osoczu białka hFABP (heart-type fatty acid
binding protein, typ sercowy białka wiążącego kwasy tłuszczowe) – markera niedokrwienia kardiomiocytów. Nieleczony mikrogruczolak przysadki może, wspólnie
z innymi czynnikami ryzyka, pogorszyć przebieg chorób sercowo-naczyniowych [12].
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie elementów składowych ryzyka
kardiometabolicznego 66-letniej chorej ze zdekompensowaną cukrzycą typu 2 z wieloma
powikłaniami i mikrogruczolakiem przysadki.

2. Opis przypadku
2.1. Wywiad
Pacjentka w wieku 66 lat została przyjęta do Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego w 2016 roku z powodu niewyrównanej metabolicznie cukrzycy typu 2. W pomiarach domowych wartości glikemii
wynosiły od 200 do 400 mg/dl. Ponadto pacjentka skarżyła się na: silne bóle głowy
z towarzyszącymi zawrotami, pogorszenie ostrości wzroku o cztery dioptrie w przeciągu
10 miesięcy, ograniczenie pola widzenia, duszność występującą w spoczynku, osłabienie, ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku pojawiający się w trakcie wysiłku
fizycznego, silne bóle rąk i stóp o charakterze pieczenia, silne bóle kończyn dolnych
nasilające się przy chodzeniu oraz ból pleców w okolicy nadłopatkowej.
Wywiad medyczny pacjentki obciążony był: cukrzycą typu 2 rozpoznaną 15 lat
wcześniej, od 10 lat leczoną insuliną, z powikłaniami pod postacią nefropatii, retinopatii
oraz polineuropatii cukrzycowej. Ponadto w badaniu podmiotowym występowało
nadciśnienie tętnicze rozpoznane około 15 lat wcześniej. Pacjentka cierpiała także na:
chorobę niedokrwienną serca – w 1999 roku przebyła zawał serca, pięciokrotnie przeszła
zabieg koronarografii, hiperlipidemię mieszaną, otyłość, nikotynizm, zespół jelita
drażliwego, przepuklinę rozworu przełykowego przepony, niedoczynność tarczycy
– chorobę Hashimoto, chorobę zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa oraz
depresję. Ponadto pacjentka cierpiała na uogólnioną miażdżycę, w tym miażdżycę
tętnic szyjnych. W 2004 roku pacjentka doznała udaru niedokrwiennego mózgu. Przeprowadzono u niej zabieg plastyki tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej z wszczepieniem
stentu. W 2014 roku ponownie poddano chorą plastyce tętnicy szyjnej wewnętrznej
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prawej z powodu restenozy w stencie. Dodatkowo w 2013 roku u pacjentki wykryto
mikrogruczolaka przysadki o charakterze prolactinoma. Znamiennym jest fakt, że 20 lat
wcześniej, około roku 1993, w 46. roku życia, u pacjentki wystąpił kilkutygodniowy
mlekotok (pacjentka nie była wtedy w ciąży ani w okresie laktacji). W chwili rozpoznania stężenie prolaktyny we krwi pacjentki wynosiło 2556 mIU/L. W 2013 roku
u pacjentki przeprowadzono perymetrię – badanie pola widzenia, które wykazało
nieznaczne doskroniowe ograniczenie pola widzenia. W 2013 roku u pacjentki włączono
leczenie bromokryptyną, które pacjentka przerwała ze względu na objawy niepożądane
(bóle i zawroty głowy i nudności) – objawy ustąpiły po odstawieniu leku. W badaniu
kontrolnym w 2015 roku stężenie prolaktyny we krwi pacjentki wynosiło 2209 mIU/L.

2.2. Badanie przedmiotowe
W dniu przyjęcia masa ciała pacjentki wynosiła 92,5 kg, wzrost 158 cm, BMI (body
mass index, wskaźnik masy ciała) wynosił 37,5 kg/m2. Skóra była czysta, ucieplona
prawidłowo. Węzły chłonne dostępne badaniu palpacyjnemu niepowiększone. Głowa
i klatka piersiowa wysklepione były prawidłowo, palpacyjnie niebolesne. W osłuchiwaniu płuc szmer oddechowy pęcherzykowy był prawidłowy, symetryczny, dodatkowych zmian osłuchowych nie stwierdzono. Czynność serca była miarowa, tony czyste,
dźwięczne, akcentowane prawidłowo, bez deficytu tętna na obwodzie. Tętno na
tętnicach udowych, podkolanowych, piszczelowych tylnych i grzbietowych stopy
obustronnie wyczuwalne, słabe, zgodne z czynnością serca. Obrzęków i żylaków nie
stwierdzono. Ciśnienie tętnicze podczas przyjęcia wynosiło 140/85 mmHg, bez różnicy
ciśnień między kończyną górną lewą i prawą (<10 mmHg), bez cech hipotonii ortostatycznej. Powłoki jamy brzusznej były wysklepione powyżej poziomu klatki piersiowej.
Perystaltyka jelit była prawidłowa. Brzuch miękki, niebolesny, bez objawów otrzewnowych ani oporów patologicznych. Objawy Blumberga, Goldflama i Chełmońskiego
były ujemne. Wątroba i śledziona były niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym. Objawy
oponowe były ujemne.

2.3. Wyniki badań diagnostycznych
2.3.1. Badania laboratoryjne
W badaniach laboratoryjnych zaobserwowano następujące odchylenia od normy:
nieznaczną leukocytozę (leukocyty 13,57 x 109/L), podwyższoną aktywność w surowicy
krwi GGTP – gamma-glutamylotranspeptydazy (176 U/L), podwyższoną procentową
zawartość hemoglobiny glikowanej- 9,9%. Glikemia na czczo w surowicy krwi żylnej
wynosiła 349 mg/dL (19,39 mmol/L) a stężenie CRP w surowicy 12,5 mg/L. Dobowy
profil glikemii pacjentki wykazał znaczną hiperglikemię poposiłkową wynoszącą
około 380 mg/dL oraz brak epizodów hipoglikemii. GFR (glomerular filtration rate,
współczynnik filtracji kłębuszkowej) wynosił 63 ml/min/1,73m2. W badaniu moczu
stwierdzono leukocyturię i bakteriurię- badanie mikrobiologiczne wykazało obecność
Klebsiella pneumoniae w ilości 106 CFU/mL oraz Candida albicans w ilości 3x102
CFU/mL. Wyniki badań laboratoryjnych pacjentki przedstawiono w tabeli 1.
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Oznaczenia biochemiczne

Badanie ogólne moczu

Morfologia
krwi
obwodowej

Tabela 1. Badania laboratoryjne

Parametr
Leukocyty
Erytrocyty
Hemoglobina
Hematokryt
Płytki krwi
Odczyn pH
Ciężar właściwy
Białko
Glukoza
Ciała ketonowe
Azotyny
Bilirubina
Leukocyty
Erytrocyty

Wynik pacjenta
13,57 x 109/L
5,36 x 1012/L
10,10 mmol/L
0,48 L/L
341 x 109/L
6,0
1,025 g/L
Ujemny
Ujemny
Ujemny
Ujemny
Ujemny
12 wpw
1 wpw

Zakres normy
4,0-10,8 x 109/L
4,7-6,1 x 1012/L
7,8-11,3 mmol/L
0,42-0,52 L/L
130-450 x 109/L
4,6-8,0
1018-1030 g/L
Ujemny
Ujemny
Ujemny
Ujemny
Ujemny
0-5 wpw
0-3 wpw

Aminotransferaza
alaninowa

28 U/L

5-40 U/L

Aminotransferaza
asparaginianowa

16 U/L

5-40 U/L

Wskaźnik filtracji
kłębuszkowej

63 ml/min/1,73 m2

≥90 ml/min/1,73 m2

4,9 µmol/L
4,8 mmol/L
1,89 mmol/L
2,14 mmol/L
1,71 mmol/L
19,39 mmol/L
84,8 µmol/L
0,27 mmol/L
4,3 mmol/L
138,0 mmol/L
0,74 µIU/Ml
9 mm/godz

≤ 19,00 µmol/L
< 5,2 mmol/L
0,9-1,8 mmol/L
< 3,5 mmol/L
0,55-2,30 mmol/L
3,9-6,4 mmol/L
62-124 µmol/L
0,15-0,45 mmol/L
3,5-5,0 mmol/L
135-145 mmol/L
0,4-4,0 µIU/Ml
< 10 mm/godz

9,9%

<6,1%

Bilirubina całkowita
Cholesterol całkowity
HDL
LDL
Triglicerydy
Glukoza
Kreatynina
Kwas moczowy
Potas
Sód
Tyreotropina
OB.
Hemoglobina
glikowana

HDL – lipoproteina wysokiej gęstości (high density lipoprotein); LDL – lipoproteina niskiej gęstości (lowdensity lipoprotein); wpw – w polu widzenia.
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2.3.2. Badania dodatkowe
Badanie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej. Badanie wykazało obecność
drobnych okrągłych zacienień o średnicy około 2 mm w obwodowej części płuca
lewego oraz zmiany włókniste w polu dolnym płuca lewego przysercowo. Poza tym
widoczne pola płucne bez zmian ogniskowych. Cienie wnęk płucnych i śródpiersie
górne były nieposzerzone. Sylwetka serca nieco powiększona. Aorta wydłużona, miażdżycowa. Kąty żebrowo-przeponowe wolne. Nie zaobserwowano zmian w stosunku
do badania z 2015 roku.
USG jamy brzusznej. Badanie wykazało niejednorodną, powiększoną wątrobę
z cechami stłuszczenia miąższu, cienkościenny pęcherzyk żółciowy bez złogów, nieposzerzone drogi żółciowe, jednorodną i niepowiększoną śledzionę długości 9 cm, prawidłowe położenie nerek o prawidłowej wielkości, brak cech zastoju i złogów powyżej
3-4 mm w nerkach oraz przerost kolumny kory w nerce lewej.
USG Doppler tętnic szyjnych. Po prawej stronie stan po operacji ICA (internal
carotid artery, tętnica szyjna wewnętrzna), z obecnością stentu, bez cech zaburzeń
przepływu w stencie. Po stronie lewej, w początkowym odcinku ICA obecne były
uwapnione blaszki miażdżycowe, nieistotne hemodynamicznie, długości 7 mm, zwężające światło naczynia o 30%. Tętnice kręgowe obustronnie były drożne, o zachowanym
dogłowowym kierunku przepływu.
USG Doppler tętnic kończyn dolnych. W badaniu wykazano obustronnie obecność
rozległych blaszek miażdżycowych, które były bardziej nasilone po stronie prawej.
Obustronnie nie zarejestrowano przepływu w tętnicach strzałkowych.
Badanie echokardiograficzne (ECHO). W badaniu echokardiograficznym
zaobserwowano przerost ścian lewej komory, zaburzenia relaksacji ścian lewej komory,
śladową niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej, hipokinezę segmentu podstawnego ściany dolnej, niewielkie odcinkowe zaburzenia kurczliwości. Frakcja wyrzutowa
lewej komory wynosiła 50%.
EKG (elektrokardiogram) spoczynkowy. Rytm zatokowy miarowy 70/min,
normogram, odstęp PQ 160 ms, zespół QRS 90 ms, słaba progresja załamka R
w odprowadzeniach od V1 do V4, płaski załamek T w odprowadzeniu I, wysokie
odejście punktu J w odprowadzeniach od V1 do V4.
Badanie dna oka. W badaniu dna oka wykazano retinopatię cukrzycową nieproliferacyjną oraz angiopatię nadciśnieniową drugiego stopnia.
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej. W przednim płacie przysadki po
stronie lewej mikrogruczolak o wymiarach: 8 x 4,5 x 7 mm (szerokość x wysokość
x długość), skrzyżowanie wzrokowe nieuciśnięte.

2.4. Diagnoza
Całość obrazu klinicznego i wyniki badań dodatkowych przeprowadzonych podczas
hospitalizacji pozwalają postawić rozpoznanie zasadnicze zdekompensowanej cukrzycy
typu 2 (E11.7) oraz mikrogruczolaka przysadki mózgowej o typie prolactinoma (E23.6).
Pozostałe rozpoznania współistniejące to: choroba niedokrwienna serca (I25.2), stan po
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zawale mięśnia sercowego (I25.2), stan po udarze niedokrwiennym mózgu (I69.3),
nadciśnienie tętnicze (I10), hyperlipidemia mieszana (E78.2), miażdżyca uogólniona
(I70.9), otyłość (E66.0), niedoczynność tarczycy- choroba Hashimoto (E06.3), zakażenie
układu moczowego (N39.0).

2.5. Leczenie
U pacjentki zmodyfikowano insulinoterapię przechodząc z dotychczas stosowanych
mieszanek insulinowych na model baza + bolus: bazowa insulina ludzka izofanowa
w dawce 20 jednostek o godzinie 07:00 oraz 17 jednostek o godzinie 22:00 oraz
doposiłkowa insulina ludzka rozpuszczalna w dawkach 18 jednostek przed śniadaniem,
9 jednostek przed obiadem i 10 jednostek przed kolacją.
Poza tym pacjentka otrzymała leczenie farmakologiczne. Celem terapii nadciśnienia
tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i hiperlipidemii zalecono bisoprolol w dawce
2,5 mg dziennie, ramipryl w dawce 2,5 mg dziennie, diazotan izosorbidu o przedłużonym działaniu w dawce 75 mg dziennie, rosuwastatynę 10 mg dziennie, kwas acetylosalicylowy w dawce 75 mg dziennie. Poza tym pacjentka otrzymała leczenie lewotyroksyną w dawce 175 µg dziennie, trazodonem w dawce 150 mg oraz sertraliną w dawce
50 mg. Pacjentka odmówiła leczenia mikrogruczolaka przysadki bromokryptyną
z obawy przed działaniami niepożądanymi oraz neuropatii cukrzycowej kwasem
tioktynowym ze względu na nieskuteczność leczenia tym lekiem w przeszłości.
Pacjentce przekazano zalecenia odnośnie diety, wysiłku fizycznego i stylu życia
w terapii cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca oraz
przeszkoloną ją w prawidłowej technice podaży insuliny.

3. Dyskusja
Za pomocą skali SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) oszacowano
ryzyko sercowo-naczyniowe pacjentki. Skala SCORE bierze pod uwagę następujące
czynniki ryzyka: wiek, płeć, uzależnienie od papierosów, skurczowe ciśnienie tętnicze
(SAP – systolic arterial pressure) oraz stężenie cholesterolu we krwi. Chora ma 66 lat,
jest kobietą, jej SAP wynosi 140 mmHg, a stężenie cholesterolu całkowitego we krwi
wynosi 185,76 mg/dl, poza tym pacjentka jest uzależniona od papierosów. Wartość
SCORE pacjentki wynosi 12%. Jest to wartość prawdopodobieństwa wystąpienia
u pacjentki zdarzenia sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w ciągu najbliższych 10-ciu lat [13, 14]. Ryzyko sercowo-naczyniowe opisywanej pacjentki jest więc
bardzo duże (>10%). U pacjentki występują ponadto liczne dodatkowe czynniki
zwiększające ryzyko kardiometaboliczne nie objęte oceną skali SCORE. Należą do
nich: objawowa choroba niedokrwienna serca z przebytym zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu, cukrzyca z wieloma powikłaniami, miażdżyca uogólniona,
otyłość, depresja [13, 14]. Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kardiometaboliczne pacjentki ponad ryzyko szacowane skalą SCORE jest mikrogruczolak
przysadki o typie prolactinoma [12].
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Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) podkreśla, że choroba niedokrwienna
serca (ChNS) jest główną przyczyną zgonów chorych na cukrzycę. PTD zaleca, aby
u chorych na DM, ze względu na różnice w przebiegu choroby niedokrwiennej serca
w porównaniu z osobami bez cukrzycy, co najmniej raz w roku dokonywać oceny
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. PTD wymienia następujące wskazania do
wykonania badań czynnościowych i anatomicznych w celu stratyfikacji ryzyka kardiologicznego u chorych na DM2: obecność typowych lub nietypowych objawów ze
strony układu sercowo-naczyniowego; nieprawidłowy zapis spoczynkowego EKG;
współistnienie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych lub obwodowych; planowane
rozpoczęcie intensywnych ćwiczeń fizycznych u osób >35. roku życia, w przeszłości
prowadzących mało aktywny tryb życia; obecność – poza cukrzycą – dwóch lub więcej
następujących czynników ryzyka ChNS: nieprawidłowe parametry gospodarki lipidowej,
nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu; wywiad rodzinny dotyczący przedwczesnego
występowania miażdżycy; obecność albuminurii; obecność neuropatii autonomicznej
[15]. Opisywana pacjentka posiadała większość z wyżej wymienionych wskazań:
obecność objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, nieprawidłowy zapis
spoczynkowego EKG, obecność uogólnionej miażdżycy, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, nikotynizm. U pacjentki wykonanie próby wysiłkowej celem oceny
ryzyka sercowo-naczyniowego jest niemożliwe ze względu na dolegliwości bólowe
stawów obwodowych i kręgosłupa wynikające z choroby zwyrodnieniowej. Wydaje się
więc zasadne skierowanie pacjentki na koronarografię w trybie planowym.
U pacjentów z cukrzycą w celu leczenia choroby niedokrwiennej serca PTD opracowało następujące zalecenia: prowadzenie prozdrowotnego stylu życia, skuteczne
leczenie hipoglikemizujące, normalizacja ciśnienia tętniczego i leczenie zaburzeń
lipidowych. Zgodnie z wytycznymi PTD u chorych na cukrzycę z ChNS konieczne jest
stosowanie beta-blokerów, kwasu acetylosalicylowego oraz leków hamujących działanie
układu renina-angiotensyna-aldosteron [15]. U opisywanej pacjentki wdrożono
wszystkie powyższe zalecenia PTD, w tym stosowną farmakoterapię. Pozwoli to
zredukować klasyczne czynniki ryzyka kardiologicznego. Ponadto pacjentka poddana
jest leczeniu antydepresyjnemu, co pozwala zredukować nasilenie depresji jako
nieklasycznego czynnika ryzyka progresji ChNS. Wykazano, że włączenie bromokryptyny celem terapii mikrogruczolaka przysadki o typie prolactinoma redukuje ryzyko
kardiometaboliczne, głównie poprzez zmniejszenie glikemii [16]. Pomimo tego
pacjentka nie wyraziła zgody na leczenie bromokryptyną, narażając się na negatywne
skutki obecności tego guza oraz jego wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

4. Wnioski
Na całkowite ryzyko kardiometaboliczne pacjentki składają się klasyczne czynniki
ryzyka opisane skalą SCORE, to jest: wiek, płeć, skurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie
cholesterolu całkowitego we krwi i nikotynizm, jak również czynniki wykraczające
poza ocenę skali SCORE: objawowa choroba niedokrwienna serca z przebytym zawałem mięśnia sercowego i udarem mózgu, cukrzyca z wieloma powikłaniami, miażdżyca uogólniona, otyłość, depresja i mikrogruczolak przysadki o typie prolactinoma.
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Szacowanie ryzyka kardiometabolicznego pacjentów cierpiących na cukrzycę
z wieloma powikłaniami oraz licznymi chorobami współistniejącymi musi uwzględnić
nie tylko klasyczne czynniki ryzyka kardiologicznego oceniane skalą SCORE, ale
całokształt stanów chorobowych pacjenta, w tym schorzenia układów innych niż układ
sercowo-naczyniowy.
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Ocena ryzyka kardiometabolicznego u pacjentki z cukrzycą typu 2
i mikrogruczolakiem przysadki mózgowej
Na przełomie XX i XXI wieku cukrzyca stała się światową epidemią. Dane statystyczne niezmiennie od
kilkudziesięciu lat uwidaczniają rosnące trendy w epidemiologii tej choroby metabolicznej czyniąc z niej
chorobę społeczną i cywilizacyjną. Szacuje się, że w 2050 roku co trzeci dorosły mieszkaniec Stanów
Zjednoczonych Ameryki będzie diabetykiem. Biorąc pod uwagę wzrost zachorowalności na cukrzycę
wśród dzieci i młodzieży prognozowane trendy wydają się niemożliwe do odwrócenia. Fakty te mają
istotne znaczenie ekonomiczne. Na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku łączny koszt leczenia
cukrzycy w USA wynosił 322 miliardów dolarów, co stanowiło 48% przyrost w porównaniu do analogicznej kwoty z 2007 roku. Cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka kardiometabolicznego, a choroba
niedokrwienna serca jest główną przyczyną zgonu w tej grupie chorych.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie elementów składowych ryzyka kardiometabolicznego
66-letniej chorej ze zdekompensowaną cukrzycą typu 2 z wieloma powikłaniami i mikrogruczolakiem
przysadki.
Pacjentka lat 66 została przyjęta do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych
i Nadciśnienia Tętniczego w 2016 roku z powodu niewyrównanej metabolicznie cukrzycy typu 2
z licznymi powikłaniami. Ponadto u pacjentki występowały: choroba niedokrwienna serca z przebytym
zawałem mięśnia sercowego, przebyty udar niedokrwienny mózgu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia
mieszana, miażdżyca uogólniona, otyłość, niedoczynność tarczycy – choroba Hashimoto, zakażenie układu
moczowego, depresja, mikrogruczolak przysadki o typie prolactinoma.
Za pomocą skali SCORE oszacowano ryzyko sercowo-naczyniwe pacjentki. Wartość SCORE pacjentki
wynosi 12%. Ryzyko sercowo-naczyniowe opisywanej pacjentki jest zatem bardzo duże. U chorej występują ponadto liczne dodatkowe czynniki zwiększające ryzyko kardiometaboliczne, nie objęte oceną skali
SCORE. Należą do nich: objawowa choroba niedokrwienna serca z przebytym zawałem mięśnia
sercowego i udarem mózgu, cukrzyca z wieloma powikłaniami, miażdżyca uogólniona, otyłość, depresja.
Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kardiometaboliczne pacjentki jest mikrogruczolak przysadki
o typie prolactinoma.
Szacowanie ryzyka kardiometabolicznego pacjentów cierpiących na cukrzycę z wieloma powikłaniami
oraz licznymi chorobami współistniejącymi musi uwzględnić nie tylko klasyczne czynniki ryzyka
kardiologicznego oceniane skalą SCORE, ale całokształt stanów chorobowych pacjenta, w tym schorzenia
układów innych niż układ sercowo-naczyniowy.
Słowa kluczowe: otyłość, cukrzyca, ryzyko sercowo-naczyniowe
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Cardiometabolic risk assessment in patient with type 2 diabetes mellitus and
microadenoma of pituitary gland
At the turn of the 20th and 21st century, diabetes has become a global epidemic. Statistical data has
invariably shown growing trends in the epidemiology of this metabolic disease for many decades, making
it a social and civilization disease. It is estimated that by 2050 every third adult in the United States of
America will be a diabetic. Analyzing the rising incidence of diabetes among children and adolescents, the
predicted trends seem impossible to reverse. These facts are of great economic importance. At the
beginning of the second decade of the 21st century, the total cost of treating diabetes in the US was 322
billion dollars, what was a 48% increase compared to year 2007. Diabetes is an important cardiometabolic
risk factor, and ischemic heart disease is the leading cause of death in this group of patients.
The purpose of this paper is to present the components of cardiometabolic risk for a 66-year-old patient
with type 2 diabetes mellitus with multiple complications and microadenoma of pituitary gland.
A 66-year-old woman was admitted to the Department of Internal Diseases, Metabolic Disorders and
Hypertension in year 2016 due to decompensated type 2 diabetes with numerous complications.
In addition, the patient had: ischemic heart disease with myocardial infarction and cerebral stroke in the
past, arterial hypertension, mixed hyperlipidemia, generalized atherosclerosis, obesity, hypothyroidism
– Hashimoto disease, urinary tract infection, depression, microadenoma of pituitary gland – type
prolactinoma.
Cardiovascular risk has been estimated using the SCORE scale. The patient's SCORE value is 12%. The
cardiovascular risk of the described patient is therefore very big. Patient has also numerous additional
cardiometabolic risk factors not considered is SCORE assessment. These include: symptomatic ischemic
heart disease with myocardial infarction and cerebral stroke in the past, diabetes with many complications,
generalized atherosclerosis, obesity, depression. An important factor increasing the patient's cardiometabolic
risk is the microadenoma of pituitary gland, prolactinoma type.
Estimating the cardiometabolic risk of diabetic patient with multiple diabetes complications and multiple
co-morbidities not only the classical cardiovascular risk factors assessed by the SCORE scale, but all
patient’s morbidity, including non-cardiovascular disorders, have to be taken under consideration.
Key words: obesity, diabetes mellitus, cardiovascular risk
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Terapia genowa w chorobie Parkinsona
1. Choroba Parkinsona – charakterystyka kliniczna
Choroba Parkinsona PD (ang. Parkinson disease) jest drugim co do częstości
występowania progresywnym, neurologicznym schorzeniem, które dotyka ok. 2%
ludzi w wieku powyżej 50 lat [1, 2]. Patogeneza choroby Parkinsona jest dobrze
scharakteryzowana. Chorzy cierpią z powodu drżenia spoczynkowego, utraty równowagi
oraz powolności będącej najprawdopodobniej wynikiem dużej utraty nigrostriatalnych
neuronów dopaminergicznych. Neuropatologiczny charakter choroby nadają odkładające
się białka włókniste (ciałka Lewy’ego), które są powodem występowania zaburzeń
ruchowych. Odkładanie się ciałek Lewy’ego w cytoplazmie jest najprawdopodobniej
powodem degeneracji neuronów zawierających dopaminę [3÷5]. Oprócz symptomów
związanych z motoryką pacjenci z PD mogą cierpieć z powodu objawów niemotorycznych takich jak: depresja, upośledzenie funkcji poznawczych, psychoza, omamy,
zachowania kompulsywne, zaburzenia snu w trakcie fazy REM (ang. rapid eye
movement), nadmierna senność w ciągu dnia, hipotensja ortostatyczna, objawy ze strony
przewodu pokarmowego, zaparcia, zmiany mowy, problemy ze skórą, ból, trudności
w połykaniu i żuciu [6÷10].

2. Czynniki genetyczne
Przyczyny wystąpienia choroby Parkinsona, jak również sam mechanizm leżący
u jej podstaw, najczęściej nie są znane. Podejrzewa się, że predyspozycje genetyczne,
jak i czynniki środowiskowe mogą być zaangażowane w rozwój choroby. Kluczowe
znaczenie w występowaniu choroby Parkinsona o podłożu genetycznym mają następujące geny: SNCA kodujący α-synukleinę (ang. synuclein alpha), UCHL1 (ang.
ubiquitin carboxy terminal hydrolase L1) kodujący hydrolazę L1 ubikwityny, gen
parkiny PRKN (ang. parkin) LRRK2 (ang. Leucine-rich repeat kinase 2) kodujący
dardarynę, PINK1 (ang. phosphatase and tensin homolog-induced kinase 1) kodujący
kinazę 1 oraz kodujący PD białko 7 gen DJ1 [11÷19]. Mutacje genów LRRK2 są
najczęstsze i związane są zarówno z rodzinnym jak i sporadycznym (niedziedzicznym)
występowaniem PD [20, 21]. Dokładne scharakteryzowanie tych genów z pewnością
przyniosłoby korzyści dla zrozumienia patogenezy PD, chociaż pojedyncze mutacje
genetyczne same nie odpowiadają za większość sporadycznych przypadków PD
1

arkadiusz_goede@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny,
Collegium Medicum UMK w Bydgoszcz
3
edyta.siminska@gmail.com, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum
UMK w Bydgoszczy
2

137

Arkadiusz Goede, Paulina Cembrowska, Edyta Simińska

– powszechnie przyjęto, że kombinacja genetycznej podatności i czynników środowiskowych prowadzi do rozwoju choroby.
Interesujący jest jednak fakt, iż w rodzinach objętych parkinsonizmem zauważono
występowanie mutacji genu kodującego białko tau (MAPT – ang. microtubule
associated protein tau), które jest związane z mikrotubulami i odpowiada za ich
stabilizację oraz wiązanie z neurofilamentami i organellami komórkowymi. Mutacje
w genach kodujących białko tau prowadzą do zmian w interakcji tego białka z mikrotubulami, co osłabia ich montaż i może być powodem wystąpienia zmian patologicznych. Mutacje te są również powiązane z występowaniem otępienia czołowotętniczego [22].
Hydrolaza L1 ubikwityny UCHL1 oraz parkina są zaangażowane w proces niszczenia w proteosomie nieprawidłowych białek poddanych ubikitynacji. Mutacja genów
kodujących wspomniane białka może zaburzyć proces degradacji uszkodzonych
białek. Akumulacja utworzonych w ten sposób agregatów białek doprowadza do
degeneracji komórek w procesie, który nie jest do końca poznany [23]. W autosomalnych, recesywnych przypadkach PD ciała Lewy’ego nie są formowane. U chorych,
gdzie mutacja genu kidujacego parkinę doprowadza do jego inaktywacji, rozwijają PD
dużo wcześniej. Sądzi się że parkina jest pomocna przy dodawaniu ubikwityny do
białek, które maja zostać zdegradowane w proteosomie [24]. Mutacja genu kodującego
parkinę zaburza ubikwitynację białek podczas procesu ich degradowania. W konsekwencji niektóre niezdegradowane białka mogą być odpowiedzialne za selektywną
śmierć neuronów, bez formowania ciałek Lewy’ego. Mutacje genu kodującego
UCHL1 powodują częściową utratę zdolności enzymu do odcinania pojedynczych
monomerów ubikwityny w procesie degradacji białek [11]. Powstałe agregaty
białkowe nie mogą zostać zniszczone w proteosomach i gromadząc się w komórkach
stają się dla nich toksyczne [25, 26]. Głównym składnikiem ciałek Lewy’ego jest αsynukleina – białko synaptyczne zaangażowane w szereg schorzeń neurodegeneracyjnych. Wspomniane białko jest także degradowane przez ten sam mechanizm
związany z ubikwityną. Zahamowanie procesu niszczenia białek zależne od ubikwityny w proteosomach może prowadzić do powstania agregatów α-synukleiny, lub
zakłócać proces jej degradacji powodując jej akumulację [27]. Mutacje w genie
α-synukleiny wywołują zmiany w jej konformacji, co może być powodem zmian
w sposobie jej interakcji z innymi białkami. Powstawanie agregatów α-synukleiny
może być również promowane poprzez występowanie stresu oksydacyjnego [28].
Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że α-synukleina jest zaangażowana
w patogenezę PD, jednakże nie wiadomo w jaki sposób dochodzi do selektywnej
degeneracji neuronów.

3. Czynniki środowiskowe
Typowa późna postać choroby jest idiopatyczna i jest najprawdopodobniej zdeterminowana czynnikami środowiskowymi. Palenie papierosów, czy spożywanie dużej
ilości kofeiny ma związek z niższym ryzykiem wystąpienia PD, natomiast z wiekiem
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zachorowalność wzrasta [29, 30]. Badania epidemiologiczne sugerują, że pestycydy
mogą przyczyniać się do progresywnej degeneracji neuronów dopaminergicznych [31].
Stres oksydacyjny oraz akumulacja wolnych rodników może być powodem śmierci
komórek w PD [32]. Dodatkowo upatruje się związku pomiędzy występowaniem PD,
a defektem w mitochondrialnym łańcuchu transportu elektronów [33].

4. Leczenie
Do dnia dzisiejszego nie odkryto lekarstwa na chorobę Parkinsona. Obecne terapie
skupiają się na farmakologicznym przywróceniu poziomu dopaminy (DA) i polegają
na dostarczaniu prekursora dopaminy w postaci lewodopy – L-dopa (ang. dihydroxyphenylalanine) lub zastosowaniu jej agonisty. Niestety, wspomniane wyżej metody
leczenia ograniczają się wyłącznie do hamowania występowania objawów klinicznych
u chorych. Żadna ze stosowanych obecnie farmakologicznych metod leczenia PD nie
prowadzi do zahamowania lub spowolnienia rozwoju choroby [34÷36]. W celu
eliminacji niektórych efektów ubocznych powstałych na skutek stosowania leków
farmakologicznych, dużych dawek lewodopy podawanych drogą pokarmową, rozwinięto techniki chirurgiczne, takie jak głęboka stymulacja mózgu (DBS, ang. deep brain
stimulation). Niestety DBS może powodować szereg działań niepożądanych, a mechanizm jego działania terapeutycznego nie został do końca poznany. Dlatego obecnie
DBS jest stosowany wyłącznie u pacjentów w ostatniej fazie choroby Parkinsona,
którzy spełnili rygorystyczne kryteria kliniczne [37, 38].
Alternatywną opcję leczenia może stanowić transplantacja płodowej tkanki
nerwowej. Niestety, przeprowadzone badania nie potwierdziły występowania ogólnych
korzyści z zastosowania tej metody leczenia [39].

5. Terapia genowa
Terapia genowa wydaje się być dobrą alternatywą dla typowych metod leczenia PD
umożliwia ona bezpośrednie dostarczenie poprawnych form genów do komórek. Na
potrzeby terapii genowej najczęściej wykorzystuje się wektory wirusowe, których
zastosowanie wiąże się z szeregiem korzyści, takich jak osiągnięcie długotrwałego,
stabilnego działania terapeutycznego już po pierwszej transdukcji wektorem. Terapia
genowa w chorobie Parkinsona głównie polega na zastępowaniu nieprawidłowych
enzymów ich poprawnymi formami lub uzyskiwaniu neuroprotekcji poprzez czynniki
troficzne. Dlatego też możemy wyróżnić trzy typy terapii: zwiększanie poziomu dopaminy poprzez zwiększenie produkcji neuroprzekaźników, modulacja fenotypu
neuronów oraz neuroprotekcja. Pierwszy podtyp zakłada zwiększenie produkcji
dopaminy poprzez bezpośrednie dostarczenie genów zaangażowanych w syntezę
neuroprzekaźników, podczas gdy drugi typ terapii genowej polega na uzyskaniu
zmiany fenotypu neuronów, aby nie były zależne od dopaminy. Oba wspomniane
powyżej działania powinny w znaczący sposób złagodzić objawy związane z PD.
Terapie tego typu mają opóźnić chorobę w stadium końcowym. Dostarczenie genów
neurotroficznych, takich jak czynnik neurotroficzny pochodzący z komórek glejowych
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(GNDF, ang. glial cell-derived neurotrophic factor), czy neurturyna (NTN, ang.
neurturin), ma na celu spowolnienie postępu choroby poprzez zwiększenie przeżywalności neuronów [40÷46].

5.1. Wektory
Zastosowanie wektorów wirusowych zrewolucjonizowało terapie genową poprzez
umożliwienie efektywnego dostarczania materiału genetycznego bez konieczności
przeszczepu tkanek czy komórek. Pomimo rozwoju wielu różnych wektorów
wirusowych tylko wektory AAV – wirusy towarzyszące adenowirusom (ang adenoassociated virus) oraz lentiwirusowe są obecnie wykorzystywane w badaniach klinicznych dotyczących PD. Wyżej wymienione typy wektorów umożliwiają efektywną
transdukcję zarówno komórek dzielących się, jak i niedzielących się, a ekspresja
wprowadzanego transgenu jest długotrwała [47].

5.1.1. Wektory AAV
Wektory AAV należą do rodziny parwowirusów, ich zaletą niepatogenność
wynikającą z faktu, iż AAV nie są chorobotwórcze dla ludzi [48, 49]. Dodatkowo
z zastosowaniem tego typu wektora wiąże się wzbudzanie słabej odpowiedzi układu
immunologicznego, w porównaniu do wektorów wirusowych innego typu. Wektory
AAV stworzono z myślą o wyborze tego typu wektorów w przypadkach stosowania
terapii genowej u ludzi [50÷52]. Kilkanaście serotypów AAV posłużyło do stworzenia
wektorów, jednak serotyp 2 – rAAV2 jest tym, który wykorzystuje się najczęściej na
potrzeby terapii genowej. Wektory rAAV testowano szeroko na zwierzęcych modelach
i wykazano ich lepszą efektywność w transdukowaniu komórek nerwowych, jednakże
obecnie nie są one jeszcze stosowane w próbach klinicznych. Długotrwała ekspresja
wprowadzanego materiału genetycznego, wysoka efektywność transdukcji komórek
nerwowych, niewielka odpowiedź zapalna oraz odpowiedź układu immunologicznego
przemawiają za zastosowaniem rAAV2 podczas prób klinicznych terapii genowej
[47, 53÷55].

5.1.2. Wektory lentiwirusowe
Stosowanie wektorów lentiwiruoswych stało się metodą preferowaną podczas
wielogenowego leczenia PD ze względu na ich dużą pojemność [56]. Lentiwirusy są
retrowirusami RNA zdolnymi do integracji z materiałem genetycznym gospodarza
i wywoływania długotrwałej ekspresji wprowadzanego transgenu. Obecnie najbardziej
zbadanym dzikim typem lentiwirusa jest wirus zespołu nabytego braku odporności
HIV (ang. human immunodeficiency virus). [57]. W celu zwiększenia ich bezpieczeństwa
opracowano rekombinowane niereplikujące oraz samoinaktywujace się wektory lentiwirusowe wykazujące tropizm do neuronów, o wysokiej efektywności transdukcyjnej
i powodujące wzbudzenie długotrwałej ekspresji wprowadzanego materiału genetycznego [47, 58, 59]. Samoinaktywujący się wirus niedokrwistości zakaźnej koni
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EIAV (ang. equine infectious anemia virus) posłużył jako wzór do stworzenia lentiwirusowego wektora, który jest obecnie używany podczas prób klinicznych PD [60].

5.2. Zwiększenie poziomu dopaminy
Utrata neuronów dopaminergicznych oraz dystrofia włókien prążkowia powoduje
zmniejszenie poziomu dopaminy, a w konsekwencji prowadzi do prostępu PD.
Obecnie najbardziej efektywną terapią jest doustne podawanie lewodopy w celu
stymulacji zmniejszającej się populacji zdrowych neuronów dopaminergicznych,
prowadzących konwersję prekursorów w dopaminę. Dlatego też podjęto próby terapeutyczne mające na celu zwiększenie aktywności genów biorących udział w syntetyzowaniu dopaminy [61, 62].

5.2.1. AAV-hAADC-2
Dekarboksylaza aminokwasowa AADC (ang. amino acid decarboxylase) jest
enzymem odpowiedzialnym za dekarboksylację lewodopy do dopaminy. U chorych
z chorobą Parkinsona zauważono znacznie obniżoną ilość AADC w mózgu,
w porównaniu do osób zdrowych [45, 46]. Badania przeprowadzane na modelach
zwierzęcych dowiodły, że dostarczenie genu terapeutycznego AADC za pomocą
wektora rAAV przywraca zdolność prążkowia do przekształcania L-dopa w dopaminę,
co w konsekwencji prowadzi do złagodzenia objawów PD [63, 64]. Brak zdrowych
neuronów dopaminergicznych nie wpływa na efektywność wspomnianej terapii [63].
Przekształcanie prekursora do dopaminy regulowane jest poprzez dostarczanie L-dopa
droga doustną. Obiecujące wyniki wstępnych badań przedklinicznych były powodem
późniejszych badań klinicznych pierwszej fazy. Testy przeprowadzone na pacjentach
wybranych pod względem rygorystycznych kryterium min: występujące problemy
ruchowe, pozytywna odpowiedź na suplementacje lewodopy, czas trwania leczenia
L-dopa poniżej pięciu lat, wykazały wysoki stopień bezpieczeństwa oraz bardzo dobrą
tolerancje na wektor rAAV2-hAADC. Aktywność AADC była zauważalna nawet po
6 miesiącach od zastosowania terapii [65]. Badania wykazały również, że dostarczenie
AADC miało wpływ na wzrost efektywności konwersji lewodopy do dopaminy
również w przypadku braku doustnego podania prekursora. Na tej podstawie można
stwierdzić, że AADC ma swój udział nie tylko w przekształcaniu podanego z zewnątrz
preparatu lewodopy, ale również jego formy endogennej [66].

5.2.2. ProSavin
Aktywność trzech genów kodujących odpowiednie białka: hydroksylazę tyrozynową,
cyklohydrolazę I GTP oraz dekarboksylazy aminokwasowej AADC wpływa na syntezę
dopaminy z tyrozyny. Terapia ProSavin zakłada dostarczenie tych trzech genów poprzez
zmodyfikowany wektor lentiwirusowy (EIAV-SIN) do neuronów prążkowia. Ponadto
dostarczany gen hydroksylazy tyrozynowej jest zmodyfikowany tak, by jego aktywność
nie ulegała hamowaniu zwrotnemu przez dopaminę [67, 68]. Terapia ProSavin
w połączeniu z podaniem L-dopa powoduje zwiększenie produkcji dopaminy z lewo141
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dopy oraz endogennej tyrozyny przez transdukowane neurony prążkowia [60].
Podobnie jak leczenie z wykorzystaniem AAV-hAADC-2, tak i terapia ProSavin
z wektorem lenti-TH-AADC-CH1 niosącym wspomniane wyżej trzy geny terapeutyczne
nie wymaga obecności zdrowych neuronów dopaminergicznych. EIAV-SIN wykazuje
naturalny tropizm do komórek nerwowych oraz integruje się z genomem gospodarza,
dlatego też zapewnia długotrwałą ekspresję wprowadzanych transgenów w neuronach
prążkowia. Potencjalnym zastrzeżeniem terapii ProSavin, jak i tej z wykorzystaniem
AAV-hAADC-2, jest fakt, że niedopaminergiczne neurony prążkowia są transdukowane w celu przejęcia przez nie funkcji produkowania i uwalniania dopaminy.
Natywnie neurony prążkowia używają kwasu γ-aminomasłowego (GABA) jako
neurotransmitera i nie jest jasnym, jaki wpływ na neurony GABA-ergiczne będzie
miała produkcja dopaminy. Poza tym nie jest wiadomym, czy transdukowane neurony
GABA-ergiczne będą zachowywać się jak neurony dopaminergiczne i we właściwy
sposób produkować, przechowywać, uwalniać oraz metabolizować neurotransmiter
[69, 70].

5.3. Zmiana fenotypu neuronów
U pacjentów z zaawansowanym PD stosowano zarówno ablację STN, jak i głęboką
stymulację mózgu, sugerując, że zmiana fenotypu neuronów tworzących STN może
być korzystna dla pacjentów. Alternatywne podejście do wyciszenia nadaktywnego
STN obejmuje przekształcanie neuronów w fenotyp hamujący. W próbie modulowania
fenotypu neuronów STN można użyć rAAV2 w celu dostarczenia dekarboksylazy
kwasu glutaminowego (GAD), zasadniczo przekształcającej neurony glutamatergiczne
w komórki produkujące GABA [71]. Taka konwersja, z neuronu pobudzającego do
zdolnego do hamowania neurotransmisji, tłumi aktywność niszczenia unerwionej istoty
czarnej i promuje ochronę neuronów przed degeneracją wywołaną neurotoksycznością.
Badania kliniczne fazy I i II nad zastosowaniem modulacji fenotypu neuronów
wykazały, że to podejście wydaje się być znakomitym narzędziem terapeutycznym,
jednak skutki reprogramowania glutamatergicznych neuronów do GABA-ergicznych,
jakie mogą pojawić się po dłuższym czasie, nie są znane [72].

5.4. Neuroprotekcja
W związku z tym, że objawy motoryczne PD pojawiają się dopiero po znacznej
utracie ilości neuronów dopaminergicznych, ochrona przed degeneracją tych komórek
jest oczywistym celem terapeutycznym. W modelach zwierzęcych neuroprotekcja
została osiągnięta poprzez zastosowaniu czynnika neurotroficznego pochodzącego
z linii komórek glejowych – GDNF (ang. glial cell-derived neurotrophic factor) [73].
Mimo że wstępne badania kliniczne wykazały skuteczność takiego podejścia, randomizowane kontrolne badania nad dostarczeniem białka GDNF nie potwierdziły
skuteczności tej terapii. Do terapii wykorzystującej GNDF należałoby podejść od
strony genetycznej i w sposób kontrolowany oraz regulowany wzbudzać ekspresję
GNDF [74].
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Neurturyna (NTN) jest białkiem należącym do rodziny GDNF, który w podobny
sposób wspiera neurony dopaminergiczne, skutecznie chroniąc je przed degeneracją
w modelach zwierzęcych bez rozwijania neutralizujących przeciwciał przeciwko NTN
lub degeneracji móżdżku [75÷77]. Badania kliniczne fazy I i II zakładały użycie
wektora rAAV2-NTN zwanego również CERE-120 w celu zwiększenia czasu
i poziomu ekspresji NTN [77]. Bezpieczeństwo oraz wysoka tolerancja pacjentów na
zastosowany wektor były powodem przeprowadzenia kolejnych badań u pacjentów
z zaawansowanym PD. Nie zaobserwowano jednak znacznych różnic pomiędzy grupą
leczoną CERE-120 a grupą kontrolną [78]. Terapia ta nie została definitywnie
zaniechana z powodu statystycznie istotnego wpływu na czynności motoryczne
chorych oraz braku widocznych działań niepożądanych u pacjentów z zaawansowanym PD. Dostarczanie rAAV2-NTN bezpośrednio do SN, gdzie doprowadzałby do
bezpośredniej transdukcji neuronów dopaminergicznych zapewniłoby prawdopodobnie
osiągnięcie lepszych rezultatów. Ponadto badania kliniczne obejmowały pacjentów
z zaawansowaną PD i przypuszczalnie znaczną utratą neuronu dopaminy. Terapie
neuroprotekcyjne mogą być bardziej skuteczne u pacjentów ze wcześniejszym stadium
choroby [62].

6. Podsumowanie
Pomimo tego, że dotychczas osiągnięto jedynie niewielkie kliniczne postępy
w zakresie terapii genowej choroby Parkinsona, istnieje nadzieja, że wprowadzanie
ukierunkowanych zmian w materiale genetycznym wkrótce stanie się ważnym uzupełnieniem obecnych podejść terapeutycznych [77]. Terapia genowa daje możliwość
stałej zmiany produkcji dopaminy i fenotypu neuronów, co stwarza wiele możliwości
[56, 79]. Nie jest jasne, dlaczego w badaniach przedklinicznych terapia genowa wykazuje wyższą skuteczność terapeutyczną niż w badaniach klinicznych. Niektóre z rozbieżności mogą wynikać z wielu różnych modeli zwierząt wykorzystywanych do
badań przedklinicznych. Naukowcy wykorzystują zarówno neurotoksyczny model PD,
jak i modele genetyczne, które niestety nie odzwierciedlają wiernie stopniowej
degeneracji i zachowań PD. Zarówno rodzime, jak i sporadyczne PD są wynikiem
działania wielu czynników inicjujących, ale ostatecznym patologicznym efektem jest
utrata neuronów dopaminergicznych. Zidentyfikowanie nowych biomarkerów może
być pomocne podczas klasyfikowania pacjentów z PD do poszczególnych podtypów,
które będą rozpatrywane indywidualnie. Cały czas szybko rozwija się inżynieria
wektorów wirusowych polepszając ich właściwości. Ponadto opracowywane są nowe,
skuteczne, nieinwazyjne techniki obrazowania i monitorowania ekspresji transgenów
podczas stosowania terapii genowej. Choroby neurodegeneracyjne związane z wiekiem,
takie jak PD, potrzebują konkretnych, łatwo dostępnych i dokładnych biomarkerów, które
umożliwią wczesną diagnozę oraz monitorowanie postępu choroby [80]. Wreszcie, terapia genowa w chorobie Parkinsona może również zostać skojarzona z innymi formami
leczenia: rAAV2-NTN w połączeniu z rAAV2-hAADC i poda-waniem obwodowo
L-dopa, mogą poprawić przeżycie neuronów oraz ich funkcjo-nowanie. Podsumowując,
można przypuszczać, że terapia genowa z wykorzystaniem nośników wirusowych
będzie dalej szeroko badana pod względem możliwości jej zastosowania w PD.
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Terapia genowa w chorobie Parkinsona
Choroba Parkinsona jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną. Wzrost zachorowalności na PD
w ostatnim czasie ma związek ze wzrostem długości życia oraz starzejącym się społeczeństwem. Chorzy na
PD cierpią z powodu szeregu objawów niemotorycznych: depresja, zachowania kompulsywne, zaburzenia
snu oraz motorycznych. Degeneracja neuronów dopaminergicznych spowodowana najprawdopodobniej
akumulacją ciałek Lewy’ego jest powodem zaburzeń ruchowych u chorych. Obecnie stosowane terapie
farmakologiczne nie hamują rozwoju choroby i skupiają się wyłącznie na hamowaniu objawów klinicznych.
Można wyróżnić trzy założenia terapii genowej w próbach leczenia choroby Parkinsona: zwiększenie
produkcji dopaminy poprzez dostarczenie genów zaangażowanych w syntezę neuroprzekaźników, zmiana
fenotypu neuronów i neuroprotekcja. Zastosowanie wektorów wirusowych umożliwiło efektywną transdukcję
komórek nerwowych oraz uzyskanie długotrwałej ekspresji wprowadzanych genów. Nie wiadomo dlaczego
w badaniach przedklinicznych terapia genowa wykazuje wyższą skuteczność niż w badaniach klinicznych.
Niektóre z rozbieżności mogą wynikać z niedopracowanych zwierzęcych modeli choroby. Szybki rozwój
metod wprowadzania genów jak i możliwości jakie stwarza terapia genowa skłania do dalszych badań nad
wykorzystanem technik zmian materiału genetycznego podczas leczenia PD.
Słowa kluczowe: Terapia genowa, wektory wirusowe, choroba Parkinsona, neurony

Gene therapy in Parkinson's disease
Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disease. Its incidence, which is recently growing, has
been linked to increased life expectancy and an aging of population. Patients with PD suffer from a number of
non-motor symptoms such as: depression, compulsive behavior, sleep disorders and motor disorders.
Degeneration of dopaminergic neurons most likely due to the accumulation of Lewy bodies is major cause of
motor disorders. Currently used pharmacological therapies do not inhibit the progression of the disease, but in
most cases focus exclusively on the inhibition of clinical symptoms. There are three approaches in clinical
trials of Parkinson's disease gene therapy: increasing dopamine production by providing genes involved in
neurotransmitter synthesis, alternations of neuronal phenotype and neuroprotection. Incorporation of viral
vectors allowed efficient transduction of nerve cells and long-term expression of introduced genes. It is not
known why in the preclinical studies gene therapy is more effective than in clinical trials. It is believed that
some of the discrepancies may be due to the underdeveloped animal models of the disease. The rapid
development of gene insertion methods and the potential of gene therapy encourages further research on the
useage of genetic modification techniques during PD treatment.
Keywords: Gene therapy, viral vectors, Parkinson`s disease, neurons,
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Choroba Alzheimera
– charakterystyka, podłoże genetyczne,
układ immunologiczny
1. Wstęp
Choroba Alzheimera (AD) to jedna z najczęściej występujących chorób otępiennych
wśród populacji ludzkiej, którą jako pierwszy opisał Alois Alzheimer w 1906 roku.
Niemiecki neuropatolog zaobserwował u 55 letniej kobiety postępującą demencję.
Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała obecność charakterystycznych struktur AD
w mózgu chorej, tj. sploty neurofibrylarne oraz płytki starcze [1]. Obecnie chorobę tę
uznaje się za rodzaj demencji powiązanej z procesem starzenia się u ludzi. Najnowsze
badania ukazują, że obecnie na całym świecie jest ok. 35 mln chorych z chorobą
Alzheimera. Uważasię, że liczba zapadalności na ADbędzie się podwajała co 20 lat,
a w 2050 roku osiągnie 135 milionówzachorowań na całym świecie [2]. Jest to spowodowane wydłużeniem się długości życia populacji ludzkiej. Choroba Alzheimera stanowi
ogromny problem zarówno dla medycyny, jak idla społeczeństwa oraz budżetów państw
[3, 4, 5, 6].

2. Charakterystyka choroby Alzheimera
Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) obok choroby Huntingtona
oraz choroby Parkinsona, uznawana jest za schorzenie otępienne mózgu, które objawia
się postępującymi procesami neurodegeneracyjnymi prowadzącymi do śmierci
chorego. Cechy charakterystyczne to: zanik pamięci, spadek czynności poznawczych
i behawioralnych, utrata mowy oraz orientacji w czasie i przestrzeni, napady lęku,
a przede wszystkim zmiany zwyrodnieniowe w tkance nerwowej mózgu. Ryzyko
zachorowaniawzrasta wraz z wiekiem. Wyróżnia się kilka postaci otępienia.Począwszy
od rodzinnej postaci choroby Alzheimera (ang. familiar alzheimer’s disease, FAD),
która stanowi ok. 5% wszystkich zachorowań. Druga jest to sporadyczna postać choroby
Alzheimera, która nie wykazuje uwarunkowania rodzinnego i przede wszystkim dotyczy
osób w podeszłym wieku. Obie postacie posiadają czynnik genetyczny, który bezpośrednio, albo będąc jednym z czynników ryzyka, prowadzi do rozwoju schorzenia
[3, 4, 5, 8, 9].
1
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3. Etapy choroby
Chorobę można podzielić na trzy etapy: początkowe stadium choroby, średniozaawansowane stadium choroby oraz późne stadium choroby [10, 11].
Początkowe stadium choroby charakteryzuje się pojawieniem tzw. sygnałów ostrzegawczych AD: zanikami pamięci, trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności,
problemami z mówieniem oraz uczeniem się, utratą orientacji zarówno w czasie jak
i w przestrzeni, problemami z myśleniem abstrakcyjnym oraz zmianami nastroju. Jest to
etap choroby, w której pacjent jest w stanie wykonywać czynności samodzielnie [10].
Średniozaawansowane stadium choroby to pogłębienie się objawów tj. utrata
zdolności pisania i rozumienia słów, problemy z rozpoznawaniem bliskich osób. Pojawia
się także agresja, lęki, a także opór przed opiekunami. Chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, potrzebuje opieki przy wykonywaniu codziennych czynności [10].
Późne stadium choroby Alzheimera objawia się zanikiem pamięci długotrwałej oraz
utratą świadomości i kontaktu z rzeczywistością. Pacjenci wymagają całodobowej
opieki, gdyż bardzo często nie poruszają się. Następuje śmierć chorego w wyniku chorób
wtórnych np. zapalenia płuc [10].

4. Patogeneza choroby Alzheimera
Mózg otacza półprzepuszczalna bariera krew-mózg (ang. Blood Brain Barrier,
BBB), której funkcją jest uniemożliwianie przejścia z układu krwionośnego substancji
obcych. Wraz z wiekiem jej działanie ulega osłabieniu. Skutkiem czego może być
zaburzona ciągłość BBB, ułatwiająca akumulacje β-amyloidów pochodzących z układu
krwionośnego [27]. W patogenezie choroby Alzheimera wyróżnia się dwie charakterystyczne struktury: płytki starcze (ang. senile plaques, SP) (Rysunek 1) oraz sploty
neurofibrylarne (ang. neurofibrillary tangles, NFT) (Rysunek 2), które gromadzą sięw
trakcie rozwoju schorzenia [12].

Rysunek 1. Płytka starcza (ang. senile plaques, SP) w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera.
Preparat barwiony srebrem według metody Bielschowskiego [13]
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Rysunek 2. Sploty neurofibrylarne (ang. neurofibrillary tangles, NFT) w mózgu pacjenta z chorobą
Alzheimera. Preparat barwiony srebrem według metody Bielschowskiego [14]

4.1. Płytki starcze
Amyloid to włókniste białko nieprawidłowo sfałdowane, mające właściwości
agregacji w tkankach lub narządach. Powstałe zespoły amyloidów są nierozpuszczalne
oraz odporne na degenerację, przyjmując formę β, która jest dominującą strukturą.
Stwierdzono ich występowanie w chorobach wyniszczających organizm, poprzez
gromadzenie się i utrudnianie wymiany substancji pomiędzy krwią a komórkami
narządów [15, 16].
Powstawanie β-amyloidów (Aβ) z białka prekursorowego amyloidu (ang. amyloid
precursor protein, APP) jest najważniejszym procesem w patogenezie choroby
Alzheimera. Prowadzi ondo odkładania powstałych β-amyloidów w formie blaszek
starczych, które osłabiają przekaźnictwo neuronalne oraz komunikację między
neuronami, powodując w ostateczności ich degenerację [17].
Białko APP ulega proteolizie, czyli procesowi polegającemu na rozpadzie wiązań
peptydowych pod wpływem działania enzymów hydrolitycznych – sekretaz. Wyróżnia
się dwie drogi proteolizy, w zależności od uczestniczącego rodzaju sekretaz. Pierwsza
droga to tzw. nieamyloidogenna (ścieżka wydzielnicza), w której udział biorą
α- i γ-sekretaza. α-sekretaza odcina N-końcowy fragment białka APP (αAPPs),
uwalniając go do przestrzeni zewnątrz komórkowej. Jest ubogi we właściwości
gromadzenia się w blaszki starcze. Z błoną związany jest C-końcowy fragment
APP (C83), z którego poprzez cięcie γ-sekretazą, powstają β-amyloidy o długości
40 aminokwasów (Aβ40). Druga droga to tzw. amyloidogenna, w której uczestniczą
β- i γ-sekretaza. Białko APP ulega hydrolizie pod wpływem β-sekretazy, powodując
uwolnienie do przestrzeni zewnątrzkomórkowej rozpuszczalnej formy białka (βAPPs).
Z błoną związanyjestpeptyd (C99), który poprzez działanie γ-sekretazy powoduje
powstanie patogennych amyloidów o długości 42 aminokwasów (Aβ42) (Rysunek 3).
Posiadają właściwości akumulacji w postaci blaszek starczych [12, 18, 19].
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Rysunek 3. Drogi przekształcenia białka prekursorowego amyloidu (APP) z udziałem sekretaz [18]

Gromadzenie β-amyloidów 42 prowadzi do powstania charakterystycznej struktury
AD, czyli blaszek starczych (SP). W skład SPwchodzą Aβ42 oraz dołączające się
później Aβ40, a także takie białka jak: apolipoproteina E, α1-chymotrypsyna i inne
związki polisacharydowe. Oddziaływanie białek z neuronami oraz komórkami glejowymi prowadzi do aktywacji kaskad prozapalnych, dysfunkcji mitochondriów,
zwiększenia poziomu stresu oksydacyjnego. Szczególnie negatywnie wpływa to na
sygnalizację wewnątrzkomórkową, prowadząc do wzrostu fosforylacji białka Tau,
a w konsekwencji skierowania komórki na drogę apoptozy. Zaobserwowano występowanie zjawiska sprzężenia zwrotnego, które powoduje, że powstawanie β-amyloidów
skutkuje neurodegeneracją. Następuje zaburzenie metabolizmu APP i zwiększenie
ilości powstających Aβ. β-amyloidy gromadzą się w rejonie hipokampu oraz kory
mózgowej według wzoru: rozproszone blaszki starcze, dojrzałe płytki starcze, płytki
starcze oraz w postaci „urojonych” płytek starczych w końcowym stadium choroby.
Jednakże nie ma pewności czy powstawanie SP jest spowodowane demencją typu
alzheimerowskiego czy procesem starzenia się, ponieważ często towarzyszą pacjentom
nie cierpiącym na AD [3, 4, 9, 12, 13, 16÷18].
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4.2. Sploty neurofibrylarne
Białko Tau jest związane z mikrotubulami. Odpowiada za utrzymanie cytoszkieletu
w neuronach, poprzez oddziaływanie z α- i β-tubuliną. Natomiast ufosforylowane
białko Tau odgrywa znacząca rolę w stabilizacji polimerów tubuliny. W komórce
nerwowej ważna rolę pełnią mikrotubule, które odpowiadają za utrzymanie struktury,
dostarczenie składników komórek oraz substancji odżywczych (Rysunek 4) [4, 12, 14,
17, 19].

Rysunek 4. Schemat funkcjonowania białka Tau. Białko Tau stabilizuje strukturę mikrotubul za
pośrednictwem czterech domen wiążących tubulinę. Oddziaływanie zachodzące między białkiem Tau,
a mikrotubulami utrzymywane jest dzięki działaniu kinaz i fosfataz. Zdolność do wiązania się białka Tau
z mikrotubulami regulowana jest w procesie fosforylacji [17]

W prawidłowej komórce neuronalnej stosunek białka Tau do neurofilamentów
utrzymywany jest na niskim poziomie. W przypadku choroby Alzheimera zauważono
znaczny wzrost parametru. Prawidłowa fosforylacja białka Tau ma miejsce podczas
przebudowy cytoszkieletu, prowadząc do zmian plastyczności synaps nerwowych.
Nieprawidłowa fosforylacja uniemożliwia poprawne przyłączenie się białka do
tubuliny, co skutkuje powstaniem nieprawidłowych form mikrotubul. Ponadto,
ufosforylowane białko Tau negatywnie wpływa na transport i metabolizm synaps,
prowadząc do licznych dysfunkcji, kończących się degeneracją komórek. Wyróżnia się
dwie formy białka Tau: rozpuszczalną i nierozpuszczalną, która odpowiedzialna jest za
powstanie spiralnych włókien (ang. paired helical filaments, PHFs), budujących zwyrodnienia neurofibrylarne – NFT. Wyższe stężenia białka Tau powodują zahamowanie
dostarczania składników komórkowych neuronom. Proces zależny jest od kinaz,
w szczególności 3β-kinazy syntezy glikogenu (GSK3β). Zmniejszona ilość mitochondriów oraz innych elementów komórek, powoduje spadek poziomu energii i brak
peroksysomów, co skutkuje nagromadzeniem się wolnych rodników tlenowych.
Następuje hiperfosforylacja białka Tau, prowadząca do oddysocjowania od mikrotubul. Skutkiem czego jest zniszczenie cytoszkieletu i powstanie PHFs [4, 9, 14, 17, 19].
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Przyjmuje się, że procesy powstawania płytek starczych (SP) oraz splotów neurofibrylarnych (NFT) rozpoczynają się niezależnie od siebie, lecz po pewnym czasie
zachodzą równocześnie [9, 12].

5. Podłoże genetyczne
Choroba Alzheimera jest schorzeniem wielogenowym o niewyjaśnionej etiologii.
Oznacza to, że potrzeba kilku mutacji różnych genów skorelowanych z chorobą.
Do najważniejszych genów związanych z AD należą: gen kodujący białko presenilinę
1 – PSEN1 (leżący na chromosomie 14), gen kodujący białko presenilinę 2 – PSEN2
(chromosom 1), gen kodujący białko prekursorowe β-amyloidu – APP (chromosom
21) oraz gen kodujący apolipoproteinę E – ApoE (chromosom 19). Gen dla PSEN1
i PSEN2 oraz APP odpowiedzialne są rozwój choroby Alzheimera o wczesnym
początku, czyli poniżej 60 roku życia (ang. Early Onset Alzheimer’s Disease, EOAD).
Dodatkowe działania czynnika ryzyka – ApoE, przyczynia się do rozwoju choroby
Alzheimera o późnym początku, czyli powyżej 60 roku życia (ang. Late Onset
Alzheimer’s Disease, LOAD) [4, 7, 9, 20, 21, 22, 23].

5.1. EOAD – choroba Alzheimera o wczesnym początku
Wczesna postać choroby Alzheimera skorelowana jest z postacią rodzinną. Dotyczy
przede wszystkim rodzin, w których przypadki zachorowania na AD występują przed
60 rokiem życia. Zidentyfikowano trzy geny, które związane są z wczesną postacią
choroby Alzheimera. Należą do nich: gen dla białka prekursorowego β-amyloidu (APP),
gen dla preseniliny 1 (PSEN1) oraz gen dla preseniliny 2 (PSEN2) [6, 9, 20, 21, 23, 24].

5.1.1. Białko prekursorowe dla β-amyloidu (APP)
Gen dla białka prekursorowego β-amyloidu, APP, zlokalizowany jest na 21
chromosomie, region 21q11.2-q213 [1, 6, 9, 21]. Transmembranowe białko, którego
gen zidentyfikowano jako pierwszą przyczynęchoroby Alzheimera. W drodze
nieamyloidogennej APP zostaje zhydrolizowane w pierwszej kolejności przez αsekretazę. W wyniku tego cięcia powstaje związany z błoną C-końcowy fragment
białka – C83. Następnie w hydrolizie uczestniczy γ-sekretaza (której ważnym komponentem są białka PSEN1 i PSEN2), dzięki której powstają β-amyloid 40, nieposiadające właściwości akumulacji. W ścieżce amyloidogennej scenariusz procesu hydrolizy wygląda nieco inaczej. W pierwszym cięciu APP uczestniczy β-sekretaza, która
odcina N-końcowy fragment białka APP i uwalnia go do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Z błoną pozostaje związany C-końcowy peptyd – C99, który ulega
hydrolizie pod wpływem γ-sekretazy. Proces ten powoduje powstanie gromadzących
się Aβ42. Obecnie wszystkie poznane mutacje w genie dla APP usytuowane są przed,
w, jak i za miejscem, które koduje powstawanie β-amyloidów, a także miejscami
hydrolizy pod wpływem β- i γ-sekretaz. Mutacje powodują wzrost stężenia Aβ42
i Aβ40, a także spadek stężenia Aβ40, który nie ma wpływu na zmniejszenie poziomu
Aβ42. Do trzech najlepiej poznanych mutacji należą: „mutacja szwedzka”, „mutacja
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arktyczna” oraz „mutacja londyńska”, które należą do różnych domen białka prekursorowego dla β-amyloidu oraz powodują rozwój wczesnej postaci choroby Alzheimera
poprzez różne mechanizmy. Mutacja arktyczna jest dominująca w stosunku do dwóch
pozostałych. Natomiast mutacja szwedzka została zidentyfikowana w dwóch różnych
lokalizacjach znajdujących się przed sekwencją kodującą produkcje Aβ. Skutkuje to
zwiększoną produkcją i zmianami w rozmieszczeniu powstających β-amyloidów.
Zwiększone stężenie Aβ42 powoduje zajście mutacji londyńskiej w miejscu za
sekwencją kodującą β-amyloid [1, 6, 21, 22, 25].

5.1.2. Presenilina 1 (PSEN1)
Region 24 na chromosomie 14 koduje białko presenilinę 1, które w dużych stężeniach
zostało zlokalizowane w komórkach nerwowych mózgu (hipokamp, kora mózgowa).
Stanowi składnik w kompleksie γ-sekratazy, który hydrolizuje białko prekursorowe
β-amyloidu, APP. Mutacje tego genu powodują zmiany aktywności działania sekretaz,
wzrost stężenia Aβ42 w stosunku do Aβ42/Aβ40 (ułatwia łatwiejsze formowanie płytek
starczych). Mogą także nastąpić zmiany w funkcjonowaniu preseniliny 1, które
prowadzą do nieprawidłowego formowania się kompleksów multimerycznych, skutkując
zaburzeniami w procesie hydrolizy białka APP [1, 6, 9, 21÷23, 26].

5.1.3. Presenilina 2(PSEN2)
Białko presenilina 2 pod względem zarówno molekularnym jak i genomowym
wykazuje podobieństwo do preseniliny 1. Gen dla PSEN2 został zlokalizowany na
chromosomie 1 w regionie 31. Oba geny posiadają podobną funkcję i aktywność,
a różnice wynikają z częstości zachodzących mutacji, które powodują rozwój wczesnej
postaci choroby Alzheimera. Występuje wzrost poziomu Aβ42 [1, 6, 9, 13, 21, 22, 27].

5.2. LOAD – choroba Alzheimera o późnym początku
W drugim typie choroby Alzheimera o późnym początku, zachorowania ujawniają
się po 60 roku życia. W przeciwieństwie do choroby Alzheimera o wczesnym
początku, LOAD nie ma zidentyfikowanych genów odpowiedzialnych za rozwój
schorzenia. Jednakże znane są geny, których mutacje skorelowane są z LOAD: gen dla
apolipoproteiny E – ApoE (chromosom 19), gen dla klusteryny – CLU (chromosom 8),
gen dla α2-makroglobuliny – A2M (chromosom 12), gen dla kasety wiążącej ATP
z podrodziny A – ABCA7 (chromosom 19) oraz gen dla dynaminy – DNM (chromosom 19) [1, 6, 9, 21].

5.2.1. Apolipoproteina E (ApoE)
Gen dla apolipoproteiny E znajduje się na chromosomie 19 w regionie 13.2. ApoE
jest składnikiem wielu lipoprotein, m.in. HDL, LDL i chylomikronów. Odpowiada za
transport lipidów oraz cholesterolu, a także bierze udział w regeneracji i degeneracji
tkanki nerwowej. Wyróżnia się ApoE: ε2, ε3, ε4. Różnice między nimi wynikają
z substytucji w pozycjach 112 i 158 (cysteina-arginina). Najczęściej występuje allel
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ApoE3. Jednakże głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju choroby
Alzheimera jest ApoE4. Im wyższe stężenie ε4, tym niższy wiek zachorowania na AD.
Apolipoproteina ε2 i ε3 działają przeciwstawnie w stosunku do ApoE4. Oznacza to, że
chronią przed wczesnym zachorowaniem na schorzenie, a także rozwojem demencji
starczej [1, 6, 9, 20, 21, 23, 26, 28].
Mimo dużego wpływu na rozwój choroby Alzheimera, nie ustalona została rola
ApoE. Uważa się, że stężenie płytek starczych i β-amyloidów jest skorelowane
z poziomem ε4. Stężenie apolipoproteiny związane jest także z procesami tworzenia
splotów neurofibrylarnych, NFT. Transporterem dla ApoE4 i Aβ do przestrzeni
zewnątrzkomórkowych jest receptor LRP (ang. LDL receptor related protein – receptor lipoprotein o niskiej gęstości wiążący białka). Stwierdzono jego wyższy poziom
w tkance nerwowej mózgu, gdzie odgrywa rolę w utrzymaniu jej homeostazy [23, 29].
Apolipoproteina ε4 i Aβ konkurują o przyłączenie się do LRP. Skutkuje to podwyższeniem poziomu procesu powstawania płytek starczych – SP. Badania wykazały,
że im wyższe stężenie ApoE4, tym szybciej zachodzi proces powstawania amyloidów.
Natomiast przeciwnie działa ApoE3, które przy wyższym stężeniu powoduje
hamowanie tworzenia się SP i NFT, poprzez związanie ε3 z białkiem Tau [6, 9, 21].

5.2.2. Klusteryna (CLU)
Gen dla klusteryny zlokalizowany jest na chromosomie 8 w regionie 21. Jest
apolipoproteina opiekuńczą, która związana jest z niższym stężeniem β-amyloidów
42. W sekwencji genu zidentyfikowano polimorfizmy pojedynczych nukleotydów
(ang. single nucleotide polimorfism, SNP). Ich występowanie powiązane jest z ochroną
przed rozwojem choroby Alzheimera o późnym początku. Badania wykazały, że
podwyższone stężenie CLU w osoczu krwi jest równoznaczne z zapadalnością na
choroby otępienne. Uważa się, że klusteryna odgrywa ważną rolę w tworzeniu
agregatów amyloidów [6, 20, 21, 26].

5.2.3. A2-makroglobulina (A2M)
Sekwencja kodująca ulokowana jest na 12 chromosomie. A2-makroglobulina
poprzez wiązanie się z amyloidami i powstanie kompleksu A2M-Aβ, zapobiega ich
agregacji i tworzeniu blaszek starczych. Zapobiega także hydrolizie białka prekursorowego dla β-amyloidu. Rozwój LOAD związany jest z wystąpieniem dwóch
polimorfizmów: insercją/delecją w 18 eksonie – A2M-I/D oraz mutacja nonsensowną
(zamiana waliny na izoleucynę) w 24 eksonie – A2M-Ile1000Val. Badania wykazały,
że osoby cierpiące na chorobę Alzheimera oraz posiadające polimorfizm A2MIle1000Val, wykazują wyższe stężenie SP [6, 9, 29].

5.2.4. Kaseta wiążąca ATP z podrodziny A numer 7 (ABCA-7)
Gen dla kasety wiążącej ATP z podrodziny A numer 7 zlokalizowany jest na
19 chromosomie w regionie 13. Produkt genu pełni rolę transportera substancji przez
błony. Wykazano polimorfizm pojedynczych nukleotydów, SNP, które związane są
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z rozwojem LOAD. Polimorfizm w 13 intronie związany jest z wysokim ryzykiem
zachorowania na chorobę Alzheimera o późnym początku. ABCA-7 zaburza także
utrzymanie homeostazy lipidów i błon [6].

5.2.5. Dynamina (DNM)
W populacji Japończyków ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju LOAD jest gen
kodujący dynaminę 2 – DNM2, który leży na 19 chromosomie w regionie 13.
Wykazano, że DNM1 i DNM2, będąc obecne w mózgu, oddziaływują z β-amyloidami.
Przypuszcza się, że amyloidy regulują ekspresje genów dla dynamin w obrębie hipokampu w mózgu pacjenta. Jednakże do chwili obecnej mechanizm rozwoju choroby
Alzheimera o późnym początku, na który wpływ wywiera dynamina nie jest poznany [21].

6. Układ immunologiczny w chorobie Alzheimera
Wraz z wiekiem zmniejsza się aktywność układu immunologicznego, poprzez
spadek aktywności monocytów, makrofagów, receptorów TLR, a także zmniejszeniu
ulega sekrecja ROS, NO, chemokin i cytokin. U pacjentów chorujących na chorobę
Alzheimera, nieprawidłowości w procesach odpowiedzi immunologicznej, a także
markery reakcji zapalnych mogą posłużyć do kontrolowania oraz monitorowania
rozwoju AD [18, 27].

6.1. Cytokiny
Cytokiny są to niskocząsteczkowe białka pełniące funkcję mediatorów sygnalizacji
międzykomórkowej. Odgrywają znaczącą rolę w kontroli procesów życiowych organizmu, wpływają na odpowiedz immunologiczną. Poprzez gromadzenie się β-amyloidów w mózgu pacjenta cierpiącego na chorobę Alzheimera, powodują powstanie
procesów zapalnych. Formowanie się płytek starczych z agregatów amyloidowych
powoduje aktywacje komórek mikrogleju, co skutkuje przewlekłym utrzymaniem się
stanu zapalnego. Badania wykazują, że osoby cierpiące na chorobę Alzheimera
posiadają podwyższony poziom prozapalnych cytokin: IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α, IFNα. Produkcja cytokin wpływa aktywująco na komórki mikrogleju, które wytwarzają
białka prozapalne, ROS i NO. Wytwarzane zostają sprzyjające warunki dla powstania
amyloidów o właściwościach agregacyjnych. W takich warunkach zostaje uszkodzona
bariera krew-mózg, BBB, co zwiększa napływ Aβ z układu krwionośnego do mózgu
pacjenta [18, 27].
IL-6 wytwarzana jest przez astrocyty pobudzone IL-1 i TNF. Działając wielokierunkowo i biorąc udział w regulacji mechanizmów obronnych, uważana jest za
jedną z ważniejszych cytokin. Ochrania mózg przed działaniem toksycznym czynników prozapalnych oraz niedotleniem. W chorobie Alzheimera, wysokie stężenie IL-6
zwiększa ekspresję białka prekursorowego dla β-amyloidu [18, 27].
IL-10 odpowiada za zmniejszenie reakcji zapalnej, obniżając poziom cytokin, ROS
i NO. Utrzymuje homeostazę pomiędzy cytokinami pro- i przeciwzapalnymi, regulując
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w ten sposób reakcje zapalną, ochrania neurony przed nadmierną aktywnością lub jej
zahamowaniem [18, 27].
TNF-α (ang. tumor necrosis factor, czynnik martwicy nowotworów) wytwarzany
przez makrofagi, monocyty, neutrofile, keratynocyty, komórki tuczne w odpowiedzi na
stan zapalny, regulując jego przebieg. Badania wykazują, że wraz z IFN-α hamuje
powstawanie Aβ tworzących płytki starcze, SP, chroniąc neurony przed ich neurotoksycznością [18, 27].
IFN-α przypisuje się wiele ważnych funkcji m.in. przeciwwirusowe, immunomodulacyjne. Jednakże nie stwierdzono działania w chorobie Alzheimera. Przypuszcza
się, że poprzez zwiększenie stresu oksydacyjnego, niszczy neurony. Natomiast wraz
z czynnikiem TNF-α działa hamująco na ekspresję białka prekursorowego dla
β-amyloidu [18, 27].

6.2. Reaktywne formy tlenu (ROS)
W warunkach fizjologicznych, ROS utrzymywane jest w organizmie na bezpiecznym
poziomie, który umożliwia regulacje procesów zachodzących w komórkach i spełnianie
roli mediatorów. Istotną rolę odgrywają w procesie starzenia się. ROS decyduje czy
komórka powinna być skierowana na drogę apoptozy, czy jednak pomóc jej przeżyć.
Pobudzenie komórek do procesu różnicowania możliwe jest pod wpływem niskiego
stężenia wolnych rodników tlenowych. Jednakże zbyt wysoki ich poziom powoduje
apoptozę komórek, które zostały uszkodzone i mogłyby uciec z pod kontroli. Procec
powstawania blaszek starczych oraz splotów neurofibrylarnych w mózgu pacjentów
chorujących na chorobę Alzheimera, wrażliwy jest na zaburzenia homeostazy gospodarki wapniowej oraz na wysokie stężenie ROS, prowadzać do neurodegeneracji.
Badania wykazują, że w komórkach nerwowych pacjentów z AD, stwierdza się
obecność 8-hydroksyguanozy (8OHG) w znacznych ilościach, przy jednoczesnym
spadku aktywności enzymu naprawczego, mitochondrialnej glikozydazy 8-hydroksyguaznozyny. U chorych stwierdza się także problemy z prawidłowym funkcjonowaniem
łańcucha oddechowego. Skutkuje to powstaniem szoku tlenowego, akumulacją adduktu
4-hydroksynomenalu o właściwościach toksycznych dla komórek nerwowych.
W obrębie SP gromadzą się także metale ciężkie (Fe3+, Cu2+, Zn2+), z których Cu2+
oraz Zn2+ maja właściwości wiązania się z β-amyloidami, zwiększając ich właściwości
do gromadzenia się w hipokampie i korze mózgowej [18, 27, 30].

6.3. Tlenek azotu (NO)
Tlenek azotu, NO, w ciągu 30s przekształca się w azotany i azotyny. Pełni rolę
mediatora w procesach fizjologicznych i patologicznych. Odgrywa ważna funkcję
regulacyjną napięcia naczyń krwionośnych, aktywuje płytki krwi, bierze udział
w kontroli odpowiedzi ze strony układu immunologicznego. Badania wykazują, że NO
bierze udział w procesach neurodegeneracyjnych, w chorobach autoimmunologicznych
i w stanach zapalnych. Doświadczenie przeprowadzone na myszach transgenicznych
(patologiczna forma białka preseniliny 1 – PSEN1, amyloidoza) wykazują, że NO
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powoduje 4-krotny wzrost aktywności indukcyjnej postaci iNOS, która nie jest zależna
od Ca2+ i kalmoduliny. Neurotoksyczny β-amyloid aktywuje czynnik transkrypcyjny
NF-κB, który odpowiada za kontrolę ekspresji iNOS oraz powstawania tlenku azotu.
W podłożu choroby Alzheimera ważny jest proces nitrowania tyrozyny, w którym,
w wyniku reakcji pomiędzy tlenkiem azotu (NO) a jonem ponadtlenkowym (O2-)
wytwarzany jest peroksyazotan, odpowiedzialny za nitrowanie tyrozyny. Wrażliwe na
ten proces jest synaptofizyna, będąca białkiem synaps. Zmieniona forma białka wraz
z β-amyloidami wpływa na dysfunkcję cholinergiczną [18, 27].

7. Podsumowanie
Choroba Alzheimera jest schorzeniem neurodegeneracyjnym o złożonym podłożu
etiologicznym. Mimo badań przeprowadzanych w wielu jednostkach badawczych na
całym świecie, nie zostały poznane wszystkie geny oraz inne czynniki m.in. uczestnictwo układu immunologicznego, które wpływają na rozwój otępienia. Jak wynika
z licznych badań, liczba zachorowań na chorobę Alzheimera stale rośnie. Jest to niepokojące zjawisko, w sytuacji, gdy nieznana jest skuteczna metoda leczenia. Pomimo
poznania wielu mutacji genów oraz czynników immunologicznych przyczyniających
się do rozwoju schorzenia, nieznane są mechanizmy ich działania. Obecny stan wiedzy
pozwala na zastosowanie jej do stworzenia odpowiednich metod diagnostycznych oraz
leczenia objawowego.
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Choroba Alzheimera – charakterystyka, podłoże genetyczne, układ
immunologiczny
Choroba Alzheimera to postępujące otępienie, prowadzące do degeneracji i śmierci komórek nerwowych.
Charakteryzuje się zanikiem pamięci oraz funkcji poznawczych. W mózgu pacjentów diagnozuje się
występowanie płytek starczych oraz splotów neurofibrylarnych, które są głównymi strukturami
odpowiedzialnymi za rozwój choroby Alzheimera. Po raz pierwszy schorzenie opisał niemiecki
neuropatolog Alois Alzheimer w 1906 roku. Schorzenie posiada złożone podłoże genetyczne, które
związane jest z wystąpieniem zmutowanych genów dla APP, PSEN, ApoE. Ważny jest także udział układu
immunologicznego, poprzez wpływ cytokin, ROS i NO. Obecne statystyki pokazują, że populacja ludzka
starzeje się, a liczba cierpiących na demencję wynosi obecnie ok. 35 mln. To bardzo niepokojąca
informacja w sytuacji, w której nie mamy skutecznych metod leczenia przyczynowego. Mimo wielu badań
nie poznano całkowicie przyczyn choroby Alzheimera.
Słowa kluczowe:choroba Alzheimera, neurodegeneracja, β-amyloid, białko Tau, układ immunologiczny

Alzheimer’s Disease – characteristic, genetic background, immunological system
Alzheimer’s disease (AD) is progressive dementia which leading to degeneration and death of nerve cells.
Lost of memory and cognitions are connected to AD. Patients with diagnosed AD have senile plaques (SP)
and neurofibrillary tangles (NFT) in their brain. These are main structures responsible for the development
of Alzheimer’s disease. AD was described in 1906 by Alois Alzheimer which was German neuropathologist. The disease has a genetic background. Amyloid precursor protein (APP), presenilins and
apolipoprotein E are neurotoxic agents which involved in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. The
affect of immunological system is also important through the affect of cytokines, reactive oxygen species
(ROS) and nitric oxide (NO). At present, the statistics show that the human population is getting older. The
number of patients are permanently growing and now there are 35 millions people with Alzheimer’s
disease. However, it is really worrying information for human, because we don’t have effective treatments.
Despite the fact, that we have a lot of researches about Alzheimer's Disease, we still don't know all of the
causes of the disease.
Keywords: Alzheimer’s Disease, neurodegeneration, β-amyloid, Tau protein, immunological system
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Parkinsonizm atypowy
– przegląd systematyczny i diagnostyka różnicowa
1. Wstęp
Parkinsonizm atypowy zwany również parkisonizmem plus stanowi heterogenną
grupę zaburzeń ruchowych charakteryzujących się spowolnieniem motorycznym.
Spektrum atypowych zespołów parkinsonowskich obejmuje: postępujące porażenie
ponadjądrowe (PSP – progressive supranuclear palsy), zanik wieloukładowy (MSA
– multiple system atrophy), zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobulbar degeneration) oraz otępienie z ciałami Lewy’iego (DLB – dementia with Lewy bodies) [1, 2].
Ponadto elementy parkinsonizmu są spotykane również w innych schorzeniach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera, (AD – Alzheimer disease) czy otępienie
czołowo-skroniowe (FTD – frontotemporal dementia). Różnią się one między sobą
rodzajem patologicznych depozytów białkowych, lokalizacją zmian oraz obrazem
klinicznym [4, 5].

2. Definicja i podział
Zespół parkinsonowski definiuje się jako obecność spowolnienia ruchowego
(bradykinezji) ze sztywnością, drżeniem lub niestabilnością postawy [6]. Klasyfikacja
podlega dynamicznym zmianom i kryteria rozpoznania są ciągle uaktualniane w zależności od postępów w medycynie. Parkinsonizm możemy podzielić na pierwotny
i wtórny. Do parkinsonizmu pierwotnego czyli neurozwyrodnieniowego zaliczamy
chorobę Parkinsona i atypowe zespoły parkinsonowskie [1÷3]. Najczęstszą idiopatyczną
postacią zespołu parkinsonowskiego jest choroba Parkinsona – która pojawia się
sporadycznie [7]. W celu odróżnienia od zespołu idiopatycznego wprowadzono definicję
atypowego zespołu parkinsonowskiego (parkinsonizmu plus), który w swoim obrazie
klinicznym oprócz zespołu parkinsonowskiego zawiera objawy dysfunkcji innych
obszarów ośrodkowego układu nerwowego.
W parkinsonizmie objawowym zespół parkinsonowski występuje wtórnie do zmian
o podłożu naczyniowym, indukowanym lekami czy będącym następstwem wodogłowia
normotensyjnego – w tych przypadkach przyczyna jest znana i można ją usunąć [5].
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3. Epidemiologia
Najczęściej wśród atypowych zespołów parkinsonowskich występuje otępienie
z ciałami Lewy’iego, którego częstość u osób powyżej 65 r.ż. wynosi 400 przypadków
na 100 tys. wśród osób starszych. DLB jest drugą co do częstości przyczyną postępujących zaburzeń poznawczych u osób starszych po chorobie Alzheimera. Szczyt
zachorowania przypada między 50 a 80 r.ż. i częściej dotyka mężczyzn [8, 9].
W przypadku zarówno MSA jak i PSP częstość występowania szacuje się od 5 do
10 na 100tys. osób. W zaniku wieloukładowym najczęściej objawy pojawiają się około
60 r.ż., a w postępującym porażeniu ponadjądrowym około 65 r.ż., w obu jednostkach
w jednakowym stopniu są obecne u mężczyzn jak i u kobiet. Po około 6-10 latach po
zdiagnozowaniu choroby pacjenci umierają z powodu aspiracji albo nocnego zatrzymania akcji serca [10, 11].
W odniesieniu do CDB częstość występowania jest oceniana jako 1 przypadek na
100 tys. Przeważnie dotyka osób w szóstej i siódmej dekadzie życia. Pacjenci umierają
po ok. 8 latach choroby w wyniku aspiracji spowodowanej zaburzeniami połykania [12].

4. Objawy kliniczne
Wachlarz objawów klinicznych zależy od obszaru uszkodzenia ośrodkowego
układu nerwowego i obejmuje między innymi w różnym stopniu, konfiguracji oraz
nasileniu, charakterystyczne dla zespołu parkinsonowskiego: drżenie spoczynkowe,
spowolnienie ruchowe, zaburzenia postawy czy sztywność mięśniową.
W obrazie klinicznym oprócz cech parkinsonizmu występują też inne objawy takie
jak: zaburzenia funkcji kognitywnych, zaburzenia móżdżkowe, zaburzenia ruchomości
gałek ocznych czy wegetatywne.

4.1. DLB
Pacjenci z DLB mają zaburzenia poznawcze polegające na problemach z nazywaniem przedmiotów, płynnością mowy, zaburzeniami przestrzennymi) oraz wykonywaniem czynności wyższych (planowania, organizacji). W odróżnieniu od choroby
Alzheimera zaburzenia pamięci odsuwają się na dalszy plan. Objawami charakterystycznymi dla DLB są natomiast omamy wzrokowe, brak motywacji, zaburzenia
nastroju o charakterze depresyjnym i niepokój [13]. Spowolnienie ruchowe ze
sztywnością może być obecne już na początku choroby, ale może się tez rozwijać
razem z jej trwaniem. Cechą charakterystyczną jest występowanie nadwrażliwości na
neuroleptyki [14÷16].

4.2. MSA
W MSA występuje wiele różnorodnych objawów: niestabilność postawy z upadkami,
zaburzenia mowy (dyzartria z hipotonią), zaburzenia połykania i ślinotok. Nieprawidłowości w zakresie postawy są określane jako zespół krzywej wieży w Pizie (skrzywienie
tułowia na bok) czyantecollis (pochylenie głowy do przodu). Może pojawić się tez
kamptokormia – pochylenie ciała do przodu [15, 16].
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Zaburzenia ze strony układu wegetatywnego pojawiają się ze względu na uszkodzenie przedzwojowych neuronów autonomicznych i objawiają się jako: hipotonia
ortostatyczna, zaburzenia pęcherzowe; nietrzymanie jak i zatrzymanie moczu, zaburzenia
erekcji czy zaburzenia potliwości. Do objawów móżdżkowych zaliczamy: oczopląs,
dyzartria, ataksja kończyn, chód na szerokiej podstawie. Do często wymienianych
objawów należą; stridor wdechowy i zaburzenia snu w fazie REM. Otępienie jest jednym
z kryteriów wykluczających MSA.
Zanik wieloukładowy może występować pod dwiema postaciami, w zależności od
dominujących objawów. Wyróżniamy postać z przewagą parkinsonizmu (MSA-P)
występujący w Europie u 60% z MSA oraz z dominującym zespołem móżdżkowym
(MSA-C) [17].
Występowanie wyłącznie objawów autonomicznych może poprzedzać pełnoobjawową postać choroby. Zespół parkinsonowski w MSA jest asymetryczny i słabiej
odpowiada na L-dopę w porównaniu z chorobą Parkinsona, ponieważ dochodzi do atrofii
neuronów w prążkowiu wraz z receptorami. Za to charakterystyczne jest wystąpienie po
lewodopie dyskinez twarzowo-szyjnych. Drżenie spoczynkowe jest bardzo rzadko
spotykanie, natomiast częściej obserwuje się drżenie posturalne.
W postaci móżdżkowej MSA-C obecne są cechy zespołu móżdżkowego w tym:
ataksja, chód na szerokiej podstawie, oczopląs, dyzartria czy drżenie zamiarowe.

4.3. PSP
Do najczęstszych objawów PSP należą zaburzenia postawy, porażenie spojrzenia
w górę oraz brak reakcji na L-dopę. Wymienione objawy występują pod postacią
zespołu Olszewskiego-Richardsona. Zaburzenie gałkoruchowe pojawią się przy próbie
wykonania ruchów czynnych, natomiast są możliwe do uzyskania przy badaniu
odruchu przedsionkowo-gałkowego podczas badania przez lekarza. Często jednym
z pierwszych objawów jest asymetryczny niereagujący na L-dopę parkinsonizm, który
jest trudno odróżnić od choroby Parkinsona do czasu pojawienia się porażenia
spojrzenia w górę. W obrazie PSP możemy wyróżnić kilka typów: PAGF – pure
akinesia with gait freezing czyli czystą akinezję z przymrożeniami chodu, bvFTD
behavioral variant of frontotemporal dementia czyli wariant behawioralny/czołowy
demencji lub PNFA progressive non-fluentaphasia – czyli postać afazji pierwotnej
postępującej. Podobnie patologia PSP może poprzedzać wystąpienie zespołu korowopodstawnego (CBS – corticobasal syndrome).
W PSP objawy dodatkowe – poniekąd różnicujące, występują najczęściej po 40 r.ż
i dotyczą głównie zaburzeń gałkoruchowych w zakresie ruchów pionowych. Charakterystycznym objawem jest niestabilność postawy i częste upadku już we wczesnym
stadium choroby (związane z przymrożeniami i tzw. lekkomyślnością ruchową,
ponieważ pacjenci są odhamowani i nie uświadamiają sobie ograniczeń motorycznych).
Występują również następujące objawy ruchowe: en bloc czyli siadanie całym ciężarem
ciała, a podczas wstawania ruch jest gwałtowny (objaw rakiety, rocket sign) i często
prowadzi do utraty równowagi czy upadku. W odróżnieniu od MSA, w tutaj występuje
nadmierne odchylenie słowy do tyłu określa się jako retrocollis. Zespół parkin165
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sonowski w PSP jest obustronny i zajmuje ksobne rejony ciała od odróżnieniu od PD.
Oprócz objawów ocznych i objawów ruchowych występują zaburzenia poznawcze,
apatia, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, zaburzenia fluencji słownej i zachowania
związane ze zmianami zlokalizowanymi w płacie czołowym. Pacjenci są bezkrytyczny
i depresyjni. Zachowują się nieadekwatne do obowiązujących norm, zwłaszcza przy
przyjmowaniu pokarmów robią to w sposób nieestetyczny (tzw. objaw poplamionego
krawata i koszuli). W badaniu neurologicznym można stwierdzić objawy deliberacyjne
i objaw dłoniowo-bródkowy. W PSP brak jest objawów psychotycznych, nie ma też
zaburzeń snu charakterystycznych dla synukleinopatii.
Kryteria rozpoznania PSP odnoszą się do najczęstszej postaci zespołu Steele’aRichardsona-Olszewskiego i biorą pod uwagę kryteria potwierdzające, dodatkowe
i wykluczające z rozpoznaniem możliwym, prawdopodobnym i pewnym [18].

4.4. CBD
Diagnoza zaburzenie korowo-podstawnego (CBD – zaburzenie korowo-podstawne)
jest zarezerwowane wyłącznie dla rozpoznania neuropatologicznego. W klinicznym
aspekcie stosuje się szersze określenie zespół korowo-podstawny (CBS – corticobasal
syndrome). Cechą charakterystyczną jest konstelacja objawów związanych z uszkodzeniem jąder podkorowych oraz kory mózgowej. Objawy podobnie jak w chorobie
Parkinsona występują asymetrycznie. W związku z uszkodzeniem jąder podstawnych
występują: sztywność, dystonia oraz mioklonie. W większości objawy są oporne na
leczenie lewodopą. U niektórych pacjentów może być obecne drżenie. W zaawansowanej postaci choroby pojawia się dystonicznie ustawienie kończyny górnej. Ze
względu na uszkodzenie kory mózgowej pojawiają: apraksja (zaburzenia funkcji
motorycznych w przypadku braku uszkodzenia dróg ruchowych), utrata czucia, zespół
obcej ręki (uczucie, że ręka nie należy do pacjenta), objawy piramidowe, afazja czy
zaburzenia zachowania [19].

5. Neuropatologia
Patofizjologia opisywanych zaburzeń nie jest dotychczas znana. Choroby mogą być
dziedziczone lub występować sporadycznie. Cechą wspólną opisywanych zespół jest
ich neurodegeneracyjny charakter. Atypowe zespoły parkinsonowskie należą to
synukleinopatii lub taupatii i są związane z odkładaniem się w centralnym układzie
nerwowym nieprawidłowych depozytów białek – α-synukleiny (DLB, MSA) lub
białka tau (PSP, CBD) [1, 4, 5]. W konsekwencji pojawiają się objawy kliniczne, które
korelują z anatomiczną lokalizacją wewnątrzkomórkowych agregatów białkowych. Do
synukleinopatii zaliczamy DLB i PD, w których białko odkłada się w neuronach oraz
MSA, w którym białko odkłada się w oligodendrocytach. W PSP oraz CSB agregaty
białka tau gromadzą się w neuronach, oligodendrocytach jak i astrocytach [1, 20].
Porównanie i podsumowanie zależności między neuropatologią, jednostkami chorobowymi a zajętymi obszarami mózgu. znajduje się w Tabeli 1.
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Tabela 1 Synukleinopatie versus tauopatie

Patologia

Wtręty
cytoplazmatyczne
w komórkach
glejowych

Ciałka
Lewy’iego

Astrocyty
kępkowe

Astrocytarne plaki

Choroba

Tauopatie

Zanik
wieloukładowy
(MSA)

Demencja
z ciałkami
Lewy’iego
(DLB)

Postępujące
porażenie
ponadjądrowe
(PSP)

Zaburzenie korowopodstawne (CBD)

Lokalizacja

Synukleinopatie

kora mózgowa
i pień mózgu

móżdżek, most
i jądra
podkorowe

jądra
podkorowe
i pień mózgu

kora mózgowa
i jądra podkorowe

Opracowanie własne na podstawieLevin J, Kurz A, Arzberger T, Giese A, Höglinger GU. The Differential
Diagnosis and Treatment of Atypical Parkinsonism, DeutschesÄrzteblatt International 2016

6. Diagnostyka
6.1. Diagnostyka podstawowa
W diagnostyce podstawowej powinno się przeprowadzić testy psychologiczne, np.
wzrokowo-przestrzenne, ocena mowy, (nazewnictwo, fluencję słowną), skale Montreal
Cognitive Assesment (MoA) czy Assessment Battery (FAB); przy czym zaburzenia
pamięci mogą wystąpić w późniejszym i mniejszym stopniu niż w AD, wyprzedzając
zaburzenia ruchowe. W przypadku, gdy zespół parkinsonowski występuje jako pierwszy
objaw, a zaburzenia pamięci dołączają po roku od zachorowania sugeruje to postać PD
z demencją.
W przypadku MSA ocenia się funkcje wegetatywne: test Schellonga, który polega
na spadku ciśnienia tętniczego po 3 min po wstaniu z pozycji leżącej (ciśnienie
skurczowe >= 20 mmHg, lub rozkurczowe >= 10 mmHg) oraz przeprowadza badanie
urologiczne, w celu wykluczenia innych przyczyn zaburzeń erekcji lub nietrzymania
moczu.
U pacjentów z podejrzeniem PSP należy sprawdzić ruchomość gałek ocznych:
zwolnienie, kaskady pionowe, badanie neuropsychologiczne powinno obejmować
apatię, spowolnienie psychoruchowe. W PSPS i w CBS można sprawdzić zmniejszoną
płynność słowną (<9 słów zaczynających na S w 60 sekund) oraz dysfunkcję wykonawczą (<6 poprawne kolejne sekwencje Luria) [1]. Dodatkowo ważnym elementem
jest test L-dopą, ponieważ słaba odpowiedź na leczenie L-dopą występuje w MSA,
PSP, czy CBS.
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6.2. Zmiany w badaniach rezonansu magnetycznego głowy
Badanie rezonansu magnetycznego jest bardzo pomocne w diagnostyce różnicowej
atypowych zespołów parkinsonowskich. W przypadku DLB obserwuje się prawidłowy
obraz przyśrodkowych części płatów skroniowych w porównaniu z AD. Ważnym
elementem jest wykluczenie przyczyn objawowych: encefalopatii naczyniowej,
wodogłowia normotensyjnego, zapalenie mózgu, guzy [21]. W MSA najczęściej
opisuje się atrofię skorupy, konaru środkowego móżdżku, mostu oraz móżdżku. Do
charakterystycznych objawów w badaniu obrazowym zalicza się hiperintensywny znak
krzyża w moście (T2 w projekcji strzałkowej) oraz obraz pękniętej skorupy (hipointensywna skorupa z hiperintensywną obręczą) [22]. Zanik śródmózgowia, strzałkowy
przednio-tylny wymiar <15mm oraz zanik płata czołowego są dominujące w badaniu
obrazowym PSP [23]. W CBD dochodzi do zaniku płata ciemieniowego, o charakterze
miejscowym przeważnie asymetrycznym [19].

6.3. Diagnostyka zaawansowana
Bardziej zaawansowana diagnostyka obejmuje zastosowanie spektroskopii
rezonansu magnetycznego oraz PET [24, 25].
W DLB:
 ¹²³I-FP-CIT-SPECT/18F-DOPA-PET: dopaminergiczne odnerwienie prążkowia;
 99Tc-HMPAO-SPECT/PET 18FDG: guz,hipometabolizm;
 ¹²³I-MIBG-SPECT: odnerwienie noradrenergiczne serca;
 warto rozważyć diagnostykę snu: w stosownych przypadkach, szybkich ruchów
gałek ocznych (REM), zaburzenia behawioralne snu.
W MSA:
 ¹²³I-FP-CIT-SPECT/18F-DOPA-PET: symetryczne dopaminergiczne odnerwienie
prążkowia;
 99Tc-HMPAO-SPECT / PET 18FDG: hipometabolizm w skorupie, pniu mózgu
lub móżdżku;
 ¹²³I-IBZM-SPECT/18F-DMFP-PET: symetryczne postsynaptyczne, zwyrodnienie
prążkowia;
 ¹²³I-MIBG-SPECT: nienaruszone noradrenergiczne unerwienie serca;
 warto rozważyć diagnostykę snu RapidEyeMovement (REM), zaburzenia
behawioralne snu.
W PSP:
 ¹²³I-FP-CIT-SPECT/18F-DOPA-PET: symetryczne dopaminergiczne odnerwienie
prążkowia;
 99Tc-HMPAO-SPECT/PET 18FDG: hipometabolizm w płacie czołowym i śródmózgowiu;
 ¹²³I-IBZM-SPECT/18F-DMFP-PET: symetryczne postsynaptyczne zwyrodnienie
prążkowia.
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W CBD:
 ¹²³I-FP-CIT-SPECT/18F-DOPA-PET: asymetryczna dopaminergiczne odnerwienie
prążkowia;
 99Tc-HMPAO-SPECT/PET 18FDG: asymetryczny hipometabolizm w prążkowiu
i korze ciemieniowej;
 ¹²³I-IBZM-SPECT: asymetryczne postsynaptyczne zwyrodnienie prążkowia.

7. Podsumowanie
Atypowe zespoły parkinsonowskie stanowią duże wyzwanie dla klinicystów,
ponieważ wczesna identyfikacja jest trudna, dlatego bardzo często objawy spowolnienia są klasyfikowane jako najczęściej występująca idiopatyczna choroba Parkinsona. Rozpoznanie atypowych zespołów parkinsonowskich jest wyzwaniem ze
względu na różnorodność kliniczną, nakładające się objawy czy brak jednoznacznych
testów diagnostycznych [26]. Dopiero brak reakcji na lewodopę, charakterystyczne
objawy lub zmiany w badaniach obrazowych sugerują weryfikację rozpoznania.
W związku z tym, pojawienie się spowolnienia ruchowego wymaga specjalnej
ostrożności oraz dogłębnej analizy przy stawianiu diagnozy. Stawiając rozpoznanie
u pacjenta ze spowolnieniem ruchowym należy przeprowadzić wnikliwą diagnostykę
różnicową oraz wziąć pod uwagę wiele aspektów klinicznych. Często ostateczne
rozpoznanie jest stawiane dopiero po latach obserwacji przebiegu choroby.
Równocześnie wzrasta świadomość wśród klinicystów w temacie różnorodności
jednostek zawierających w swoim obrazie klinicznym elementy parkinsonizmu,
ponieważ interwencje terapeutyczne zależą od patogenezy i rozpoznania danej
jednostki chorobowej.
Obecnie wiele prac wskazuje na to, że przyszłość zależy od wyników badań w dziedzinie genetyki molekularnej [27], które w założeniu wyprzedzą odległe w czasie
rozpoznanie kliniczne oraz pomogą w znalezieniu skutecznego leczenia. Na podstawie
przeprowadzonego przeglądu literatury można wysnuć wniosek, że istnieje potrzeba
prowadzenia dalszych badań genetycznych oraz zebrania wiarygodnych danych, które
w przyszłości pozwolą na wyselekcjonowanie swoistego biomarkera, który umożliwi
wcześniejszą diagnostykę i znalezienie celowego leczenia. Na dzień dzisiejszy brak
specyficznych biomarkerów stanowi największe ograniczenie w skutecznym rozpoznawaniu i leczeniu atypowych zespołów parkinsonowskich.
Postawienie rozpoznawania wymaga wnikliwej kontroli pacjenta podczas kolejnych
wizyt ze zwróceniem szczególnej uwagi na objawy nietypowe dla choroby Parkinsona
oraz ponawiania badań neuroobrazowych [28].
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Parkinsonizm atypowy – przegląd systematyczny i diagnostyka różnicowa
Parkinsonizm atypowy stanowi heterogenną grupę zaburzeń ruchowych cechujących się spowolnieniem
motorycznym. Wśród najczęstszych schorzeń obejmujących spektrum parkinsonizmu plus należą:
postępujące porażenie ponadjądrowe (PSP – progressive supranuclear palsy), zanik wieloukładowy (MSA
– multiple system atrophy), zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobulbar degeneration) oraz otępienie
z ciałami Lewy’iego (DLB – dementia with Lewy bodies). Ponadto elementy zespołu parkinsonowskiego
spotykane są również w innych schorzeniach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera, (AD –
Alzheimer disease) czy otępienie czołowo-skroniowe (FTD – frontotemporal dementia).
Patofizjologia wymienionych zaburzeń nie jest dotychczas znana. Choroby te mogą mieć zarówno podłoże
genetyczne lub występować sporadycznie. Atypowe parkinsonizmy należą do synukleinopatii lub tauopatii
i związane są z odkładaniem się nieprawidłowych depozytów białek– α-synukleiny lub białka tau
w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.
Celem niniejszej pracy jest przegląd systematyczny najnowszej literatury medycznej dotyczącej kryteriów
rozpoznania oraz diagnostyki różnicowej.
Atypowe zespoły parkinsonowskie stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny ze względu na
fakt, iż bardzo często pierwsze objawy kliniczne klasyfikowane są jako postać idiopatyczna choroby
Parkinsona. Dopiero brak reakcji na lewodopę, charakterystyczne objawy kliniczne lub zmiany
w rezonansie magnetycznym głowy sugerują weryfikację rozpoznania.
Słowa kluczowe: atypowy zespół parkinsonowski, parkinsonizm atypowy
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Atypical parkinsonism – systemic review and differential diagnosis
Atypical parkinsonism is a heterogeneous group of motor disorders characterized by motor decline.
Among the most common conditions that include the parkinsonism plus spectrum are progressive
supranuclear palsy (PSP), multiple systematic atrophy (MSA), corticobulbar degeneration (CBD), and
dementia with Lewy bodies (DLB). In addition, parkinsonian syndrome is also found in other neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD – Alzheimer disease) and frontal-temporal dementia (FTD).
The pathophysiology of the abovementioned disorders is unknown. These diseases may have both genetic
background or occur sporadically. Atypical parkinsonism can be a synucleinopathy or tauopathy and is
associated with the deposition of abnormal deposits of α-synuclein or tau protein within the central nervous
system.
The aim of this paper is a systematic review of the latest medical literature on diagnosis criteria and
differential diagnosis.
Atypical parkinsonian syndromes are a challenge for modern medicine due to the fact that very often the
first clinical symptoms are classified as idiopathic form of Parkinson's disease. However, lack of response
to levodopa, characteristic clinical symptoms or changes in the magnetic resonance of the head suggest
verification of diagnosis.
Key words: Atypical parkinsonism, parkinsonism plus, neurodegeneration
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Interleukina 27
– udział w patofizjologii chorób zapalnych
układu oddechowego
1. Wstęp
Układ oddechowy, jako element ustroju funkcjonujący na styku środowiska
zewnętrznego i wewnętrznego stanowi jedno z nielicznych miejsc w organizmie, gdzie
stymulacja obcymi antygenami przebiega w zasadzie nieustannie.
Doniesienia literaturowe dowodzą, że istotną rolę w zachowaniu stanu homeostazy
tytułowego układu odgrywa interleukina 27 (IL-27). Ze względu na swój wszechstronny wpływ, w szczególności na różne subpopulacje limfocytów T, ale także np. na
makrofagi i komórki nabłonkowe dróg oddechowych może ona regulować wiele procesów chorobowych w obrębie tego układu. Uprzednio wykazaliśmy, że jej ekspresja
może istotnie wpływać, nie zawsze pozytywnie, na przebieg gruźlicy [1]. Jednak,
odnotowano jej istotny wpływ także na przebieg innych jednostek chorobowych
umiejscawiających się w ludzkim układzie oddechowym, m.in. astmy, przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc, a także różnych procesów zapalnych tkanki płucnej.
W dalszej części tego rozdziału chcielibyśmy uzupełnić zakres wiedzy przedstawiony w poprzednim (ubiegłorocznym) opracowaniu dotyczącym roli interleukiny 27
(IL-27) w przebiegu gruźlicy. W bieżącym rozdziale przedstawiono mechanizmy działania tej cytokiny oraz ewentualne korzyści terapeutyczne i/lub diagnostyczne mogące
wynikać z jej ewentualnego zastosowania w jednostkach chorobowych o charakterze
zapalnym umiejscawiających się w układzie oddechowym człowieka.

2. Interleukina 27 w patofizjologii astmy alergicznej
Nadmierna produkcja cytokin profilu wydzielniczego Th2 (ang. T helper lymphocytes
type 2, Th2) leży u podstaw rozwoju astmy o etiologii alergicznej. Według doniesień
literaturowych wybitną antagonistyczną aktywność wobec tego profilu wykazuje IL-27,
dlatego prowadzono liczne badania laboratoryjne nad jej wykorzystaniem w leczeniu tej
choroby.
Astma alergiczna to przewlekła choroba układu oddechowego charakteryzująca się
występowaniem okresowej, odwracalnej niedrożności dróg oddechowych oraz wystę1
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powaniem układowego i lokalnego stanu zapalnego o etiologii alergicznej [2]. Główną
przyczynę indukcji takiego stanu stanowią zaburzenia w prawidłowym formowaniu
odpowiedzi typu Th2, skutkujące w rażącej przewadze tego profilu wydzielniczego
nad profilem wydzielniczym Th1 [3÷5]. Znaczącą rolę w rozwoju astmy alergicznej
odgrywają cytokiny charakterystyczne dla profilu Th2, m.in. IL-4, IL-5, IL-13. Ich
nadekspresja bezpośrednio przyczynia się do częstszego odróżnicowywania limfocytów Th2, nadprodukcji przeciwciał IgE, indukcji syntezy kolagenu przez fibroblasty
dróg oddechowych, migracji eozynofilów, produkcji śluzu oraz rozwoju nadwrażliwości
dróg oddechowych, które to zjawiska w sposób bezpośredni sprzyjają wystąpieniu
astmy [2, 6÷17].

2.1. Interleukina 27 chroni przed nadaktywnością profilu Th2 i rozwojem
astmy. Potencjał terapeutyczny
Szereg badań in vivo dostarczył nowych informacji na temat udziału osi IL-27/WSX1 w patofizjologii astmy. Zgodnie z twierdzeniem o antagonistycznym działaniu IL-27
wobec profilu Th2 Miyazaki i wsp. ustalili, że myszy pozbawione receptora WSX-1,
u których eksperymentalnie zaindukowano astmę, wykazywały nadwrażliwość dróg
oddechowych, migrację eozynofilii do płuc i wynikającą z tego nadprodukcję przeciwciał IgE większą niż w analogicznej grupie zwierząt, u których sygnalizacja przez
receptor dla IL-27 nadal był możliwa. Ponadto, poziom produkcji cytokin profilu Th2
u badanych myszy był większy niż u zwierząt z grupy kontrolnej. Przeprowadzone
doświadczenie jednoznacznie wskazało na: ograniczający wpływ IL-27 wobec aktywności profilu wydzielniczego Th2 i jej ochronny wpływ przed rozwojem astmy [18].
Podobne wnioski płyną z badań Dokmeci i wsp., którzy starali się określić rolę podjednostki EBI3 w patofizjologii astmy. Wyniki, które uzyskali jednoznacznie wskazują,
że czynnik ten, stanowiący nieodłączny element w pełni funkcjonalnej IL-27 jest niezbędny do prawidłowego formowania odpowiedzi immunologicznej typu Th1 w przebiegu tej choroby. Myszy pozbawione genu dla tej podjednostki, podobnie jak w doświadczeniu przeprowadzonym przez Miyazaki i wsp. charakteryzowały się rozwojem
procesu zapalnego dróg oddechowych powiązanego z aktywnością profilu cytokinowego
Th2 oraz wzrostem odsetka eozynofilii. Przeprowadzone doświadczenie pozwoliło
stwierdzić, że niedobór EBI3 może wiązać się z większym ryzykiem rozwoju astmy
w skutek upośledzenia zdolności organizmu do indukcji profilu Th1 i utraty równowagi
pomiędzy oboma rodzajami odpowiedzi immunologicznej, nie zaś na skutek utraty
bezpośredniego inhibitora profilu Th2 [19].
Z kolei Fujita i wsp. wykorzystując model indukowanej eksperymentalnie astmy,
analogiczny jak w doświadczeniu poprzedników, wskazali że istotnym źródłem IL-27,
prowadzącym do ograniczenia aktywności profilu Th2, szczególnie po stymulacji
przez alfa-GalCer (ang. alpha-galactosylceramide), mogą być komórki NKT produkujące niezmienny łańcuch Vα14-Jα281 (iNKT). Autorzy badania udowodnili, że
ograniczenie produkcji: cytokin profilu Th2, przeciwciał IgE, oraz infiltracji eozynofili
do popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych nie było osiągalne po zastosowaniu IFN-
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gamma (IFN-γ). Wcześniej przypuszczano, żejest to najistotniejszy czynnik produkowany przez aktywowane komórki iNKT, któryhamuje aktywność cytokin odpowiedzialnych za rozwój astmy. Efekt ograniczający o tak znacznym nasileniu nie był także
obserwowany po oddzielnym użyciu IL-27 oraz IFN-γ. Obraz porównywalny do tego
osiągniętego po aplikacji alfa-GalCeruzyskano dopiero po jednoczesnym zastosowaniu
obu cytokin. W toku doświadczeń dowiedziono istnienia nowej regulacyjnej funkcji
aktywowanych komórek iNKT polegającej na produkcji IL-27 i skutkującej ograniczeniem aktywności spolaryzowanych komórek Th2. Ponadto, autorzy badania udowodnili terapeutyczny potencjał alfa-GalCer oraz potwierdzili synergistyczne działanie
IL-27 oraz IFN-γ, których jednoczesne podaniebyłokonieczne w celu uzyskania
podobnego efektu i mogłoby być stosowane zamiennie [20].
Do odmiennych wniosków doszedł zespół Chen i wsp. wskazując na bezpośredni
potencjał terapeutyczny IL-27, jako ewentualnego rozwiązania w leczeniu astmy.
Jednakże należy zaznaczyć, że z reguły stężenia cytokin stosowanych w doświadczeniach in vitro oraz in vivo są różne, podobnie jak sieć zależności międzykomórkowych z czego mogą wynikać możliwe rozbieżności pomiędzy skalą efektów ograniczających wywieranych przez IL-27 wobec komórek Th2. Autorzy wykorzystali w toku
doświadczeń wyizolowane limfocyty krwi obwodowej pochodzące od dzieci chorujących na astmę. W badaniu in vitro, po podaniuIL-27 do hodowli limfocytowych stwierdzono wzrost produkcji IFN-γoraz spadek syntezy IL-4 w komórkach. W przypadku
astmy są to zmiany pożądane, odkąd wiadomo że nadaktywność drugiej z cytokin,
istotnie sprzyja wystąpieniu astmy [21].

2.2. Interleukina 27 indukuje niekorzystny fenotyp oporności na
przeciwzapalne leki sterydowe
Należy pamiętać, że pewien odsetek chorych z astmą prezentuje także zaostrzony
obraz kliniczny, charakteryzujący się występowaniem choroby opornej na działanie
leków sterydowych. Istnieją doniesienia informujące o uczestnictwie IL-27 w rozwoju
tego niekorzystnego fenotypu.
Dowiedziono, że pewne znaczenie w rozwoju steroido-opornej astmy ma lipopolisacharyd (LPS) oraz IFN-γ, które występują u chorych z ciężką postacią astmy
w większej ilości [22÷27]. W badaniach Li i wsp. wykazano, że u chorych z tej grupy,
także IL-27 może przyczyniać się do rozwoju tego fenotypu, odkąd jej synteza przez
makrofagi płucne jest potęgowana przez IFN-γ a jej neutralizacja za pomocą przeciwciał
monoklonalnych ograniczała zaostrzenie stanu indukowane przez IFN-γ i LPS. Przeprowadzone eksperymenty dowiodły, że synergistyczne działanie IL-27 oraz IFN-γ na
makrofagi jest jedną z bezpośrednich przyczyn rozwoju fenotypu astmatycznego opornego na leki sterydowe w mechanizmie zależnym od makrofagowego białka MyD88.
W konsekwencji, w obecności IL-27 oraz IFN-γreceptor dla glikokortykosteroidupo
związaniu leku nie podlega translokacji do jądra komórkowego. Manipulacja aktywnością ścieżek sygnalizacyjnych zależnych od białka MyD88 indukowanych przez IL-27
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oraz IFN-γ może stanowić jedną z nielicznych możliwości dla chorych z astmą wykazujących oporność na stosowane leki glikokortykosteroidowe [28].
Podobnie, Dong i wsp. udowodnili zdolność IL-27 do indukowania u astmatyków
fenotypu związanego z opornością na leki steroidowe. Ekspresja i uwalnianie z fibroblastów płucnych prozapalnej chemokiny CXCL10 znanej ze swojego związku z rozwojem fenotypu oporności na sterydy jest głównym przejawem jej niekorzystnego działania.
Wykazano, że farmakologiczne zablokowanie ścieżek sygnalizacyjnych zależnych od
IL-27: PI3K–Akt oraz p38 MAPK, odpowiedzialnych za inicjację ekspresji chemokiny
CXCL10, skutecznie hamowało produkcję i uwalnianie IL-27.Działanie takie może stanowić ważne osiągnięcie w walce z astmą oporną na działanie leków sterydowych [29].

3. Znaczenie Interleukiny 27 w patofizjologii przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (COPD). Potencjał terapeutyczny i diagnostyczny
Rola IL-27 w patofizjologii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest w dużej
mierze podobna do tej, jaką obserwowano w przypadku gruźlicy oraz w astmie.
W dotychczas przeprowadzonych badaniach udowodniono, iż ilość komórek dendrytycznych i makrofagów w przebiegu zapalnych chorób dróg oddechowych, w tym
w COPD, znacząco wzrasta, co wskazuje na ich możliwy udział w rozwoju i dalszym
przebiegu tych chorób [30÷32]. Jako, że wymienione populacje komórek są głównym
źródłem IL-27, Cao i wsp. wykazali, że także poziom tej cytokiny podlega podniesieniu
u chorych z COPD, podobnie jak sama ilość komórek będących jej źródłem. Dokładniejsze analizy wykazały bezpośrednią negatywną korelację pomiędzy jej stężeniem
w plwocinie a parametrem FEV1, co może wskazywać na związek pomiędzy poziomem
jej ekspresji a nasileniem choroby [33]. Ponadto, jak już informowano w poprzednim
podrozdziale, IL-27 indukuje ekspresję chemokiny CXCL10 w fibroblastach płucnych
i komórkachnabłonkowych dróg oddechowych. Sprzyja to migracji komórek układu
odpornościowego do miejsc toczącego się zapaleniaoraz indukowaniu oporności na
preparaty sterydowe. Modulowanie aktywności ścieżek sygnalizacyjnych: PI3K–Akt
a także p38 MAPK (w przypadku fibroblastów) odpowiedzialnych za pobudzanie
ekspresji CXCL10 może stanowić ważny cel dla przyszłych prób terapeutycznych
[29, 33, 34].
Wydaje się, że w przypadku COPD, IL-27 może wykazywać także pewne znaczenie
diagnostyczne. Angata i wsp. donoszą, że poziom IL-27 w surowicy chorych z COPD
może stanowić nowy marker służący wykrywaniu zaostrzeń choroby. Autorzy badania
udowodnili, że poziom IL-27 w surowicy znacząco wzrastał w grupie chorych, u których
wystąpiło zaostrzenie choroby; wyraźniej u chorych z zaostrzeniem trwającym powyżej
tygodnia [35].
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4. Rola interleukiny 27 w patofizjologii wtórnych zapaleń tkanki płucnej
o różnej etiologii
Przeprowadzone dotąd badania wskazują, że wtórne zapalenia tkanki płucnej
stanowiące powikłanie innych chorób, np. sepsy lub infekcji wirusowych podlegają
istotnemu wpływowi i są regulowane przez IL-27.

4.1. Interleukina 27 sprzyja wystąpieniu powikłań stanowiących
następstwo sepsy
Wtórne zapalenie płuc o etiologii bakteryjnej lub też zespół ostrych zaburzeń oddechowych (ang. acute respiratory distresssyndrome, ARDS) stanowią częste powikłanie
sepsy [36÷39]. Badania przeprowadzone przez Xu i wsp. oraz Ju i wsp. dowodzą, że
w obu tych stanach IL-27 odgrywa rolę niekorzystną. Według autorów obu badań,
w każdym z przypadków jej rola powiązana jest z innym, przeciwstawnym, mechanizmem [40, 41]. I tak, wtórne bakteryjne zapalenie płuc wywołane szczepem Pseudomonas Aeruginosa, jak dowodzi Ju i wsp. jest wynikiem immunosupresyjnych właściwości IL-27, które uwidaczniają się w drugiej fazie sepsy [41]. Zaś wg badań Xu
i wsp. pogorszenie stanu chorobowego związanego z wystąpieniem ARDS związane
jest ze zdolnością IL-27 do indukcji i potęgowania stanu zapalnego [40]. Oba zespoły
badawcze dowiodły, że neutralizacja IL-27 na drodze aplikacji przeciwciał monoklonalnych istotnie poprawiała kondycję zwierząt laboratoryjnych u których indukowano
wtórne sepso-pochodne stany patologiczne w obrębie płuc [40, 41].
W obu doświadczeniach niekorzystny mechanizm działania IL-27 był odmienny.
Przypuszcza się, że wrażliwość licznych komórek epitelialnych dolnych dróg oddechowych oraz fibroblastów, a także monocytów, mastoctów i ezynofilina działanie IL-27
może stymulować je do produkcji cytokin prozapalnych i chemokin jak np. IL-6,
CXCL10, a także IL-6, IL-18, TNF-α, MIP-1α, MIP-1β, IL-1β, CXCL1, CXCL2 oraz
CXCL8 potęgując stan zapalny i sprzyjając rozwojowi ARDS [40]. Z kolei we wtórnych
infekcjach bakteryjnych, przypuszcza się, że IL-27 podobnie jak w przypadku gruźlicy,
ogranicza aktywność makrofagów, przez co ich zdolność do wewnątrzkomórkowego
procesowania patogenów (np. PseudomonasAeruginosa) jest ograniczona. Dodatkowo,
myszy u których zneutralizowano jej działanie za pomocą przeciwciał monoklonalnych
wykazywały niższy poziom IL-10, co bezpośrednio wskazuje na immunosupresyjne
działanie IL-27 w rozpatrywanym przypadku [41].

4.2. Interleukina 27 sprzyja wystąpieniu powikłań stanowiących
następstwo infekcji wirusem grypy
Zespoły Robinson i wsp. oraz Cao i wsp. wykazały, że IL-27 istotnie wpływa na
prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnych infekcji dróg oddechowych stanowiących
następstwo infekcji wirusem grypy. W obu badaniach autorzy wykazali, że prawdopodobny mechanizm stanowiący przyczynę większej podatności na wtórne zapalenie
płuc wywoływane przez S. aureus oraz S. pneumoniae wynikało z hamowania przez
IL-27 produkcji IL-17 istotnej dla zwalczania wymienionych patogenów [42, 43].
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5. Podsumowanie
IL-27 to cytokina o wybitnych właściwościach immunomodulujących. Prowadzone
badania wskazują na jej zaangażowanie, także w przebieg astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czy w końcu powikłań stanowiących następstwa infekcji układu
oddechowego. Część z opublikowanych dotychczas prac wskazuje na jej potencjał,
który mógłby wspomóc zarówno diagnostykę jak i terapię niektórych z chorób układu
oddechowego. Może mieć to duże znaczenie szczególnie w dzisiejszej dobie, kiedy
leczenie chorób infekcyjnych ze względu na rosnącą lekooporność drobnoustrojów lub
terapia innych schorzeń ze względu na brak skutecznych leków staje się problemem
nie do przezwyciężenia.
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Interleukina 27 – udział w patofizjologii chorób układu oddechowego
Interleukina 27 to cytokina wpływająca na aktywność wielu populacji komórek, w tym komórek układu
odpornościowego i innych zlokalizowanych w układzie oddechowym. Udowodniono, że jej aktywność ma
bezpośredni wpływ na rozwój i przebieg takich chorób jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc,
wtórne stany zapalne tkanki płucnej. Wykazano także, że jej pozytywny bądź negatywny wpływ na
przebieg tych chorób zależy wyraźnie od kontekstu, w jakim jej ekspresja została wzbudzona. Wydaje się,
że wiedza ta może zostać wykorzystana w celu skuteczniejszego leczenia i diagnozy wybranych jednostek
chorobowych toczących się w obrębie układu oddechowego.
Słowa kluczowe: interleukina 27, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie,

Interleukin 27 – involvement in the pathophysiology of respiratory disorders
Interleukin-27 is a cytokine that affects the activity of numerous populations of cells, including immune
cells and others occurring in the respiratory system.It has been proven that its activity has a direct impact
on the onset and course of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, secondary inflammation of the
lung tissue.It was also shown that its positive or negative effects on the course of these disorders depends
clearly upon the context in which its expression was induced.It seems that this knowledge could be used
for more effective treatment and diagnosis of selected diseases ongoing within the respiratory system.
Keywords: interleukin 27, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, inflammation
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