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Natalia Kaszura
1
 

Ewolucja ludzkiego chromosomu Y 

1. Wstęp 

Chromosom Y jako struktura symptomatyczna dla płci męskiej dziedziczona jest 

zawsze z ojca na syna. Brak innej drogi jej przekazywania, jak i niezdolność 

chromosomu Y do rekombinacji z chromosomem X, z wyjątkiem ich krańcowych 

regionów pseudoautosomalnych (PAR), wyróżnia Y od pozostałych chromosomów 

kariotypu człowieka, a także znacznie wpływa na przebieg jego ewolucji, która 

zachodzi zdecydowanie szybciej niż w przypadku chromosomu X [1, 2]. 

Różnicowanie się chromosomów płciowych z autosomów miało miejsce kilkaset 

milionów lat temu. Pierwotnie allosomy były tej samej wielkości. Dziś z powodu 

wieloletniego braku rekombinacji i szybko zachodzących zmian Y znacznie różni się 

od X: jest niewielkich rozmiarów, posiada stosunkowo niewiele genów oraz składa się 

w dużej mierze z powtarzających sekwencji DNA. Pomimo tych cech pełni on 

niezwykle istotną rolę, gdyż jest odpowiedzialny za formowanie i rozwój osobnika 

męskiego już podczas wczesnego życia płodowego. Wykształcenie cech męskich jest 

inicjowane głównie przez gen SRY, który koduje odpowiednie do tego celu białko. 

Znajduje się on w niewielkiej odległości od regionu PAR1 w obrębie krótkiego 

ramienia chromosomu Y [1]. 

Struktura chromosomu Y nadal ulega zmianom. Staje się on coraz krótszy i istnieje 

hipoteza o jego całkowitym zaniku w przyszłości. Pomimo sukcesywnego pozbywania 

się części genów na chromosomie Y pozostają jednak wciąż te najważniejsze, 

a przewidywana destrukcja w świetle nowych badań, staje się coraz mniej praw-

dopodobna [2]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było opisanie ewolucji ludzkiego chromosomu Y, jego budowy 

i funkcji. Opisano także skutki ewolucji tego chromosomu. Praca ma charakter przeg-

lądowy. Składa się z trzech rozdziałów podzielonych na podrozdziały. 

3. Budowa chromosomu Y 

Chromosom Y jest jednym z najmniejszych ludzkich chromosomów, stanowiącym 

około 2-3% haploidalnego genomu człowieka. Budują go w znacznej części powtarzal-

ne sekwencje DNA. Jest akrocentryczny, długie ramię oznacza się jako Yq, a krótkie – 

Yp. 95 % chromosomu Y obejmuje region MSY (male specific region), dawniej 

określany jako NRY (non-recombining region Y). Szacowana długość tego regionu 

wynosi 63 Mb i dzieli się na części: euchromatyczną oraz heterochromatyczną 

(rysunek 1) [1, 3, 4]. 

                                                                   
1 natalia.kaszura@poczta.fm, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział 

Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, http://www.uni.opole.pl/ 
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Rysunek 1. Schemat budowy chromosomu Y, [opracowanie własne na podstawie danych z GeneBank-NCBI]. 

Heterochromatyna o długości około 40 Mb znajduje się na długim ramieniu 

chromosomu Y, w części odległej od centromeru. Charakteryzuje się polimorfizmem 

wśród różnych populacji mężczyzn. Region heterochromatyczny składa się głównie 

z dwóch powtarzalnych sekwencji: DYZ1 (stanowi około 5000 kopii) oraz DYZ2 (2000 

kopii) [1, 4]. 

Euchromatyna ma długość około 23 Mb i umiejscowiona jest na krótkim ramieniu 

tego chromosomu (8 Mb) oraz na bliższej centromerowi części długiego ramienia 

(14,5 Mb). Zawiera łącznie 156 jednostek transkrypcyjnych, które obejmują 76 

jednostek kodujących białka. Większość genów tu występujących odpowiada za cechy 

typowo męskie, dlatego mutacje mogą prowadzić do zaburzeń płci i problemów 

z płodnością. Znajdują się tu także geny metabolizmu podstawowego, które mogą mieć 

wpływ na występowanie niektórych schorzeń u mężczyzn np. nadciśnienia tętniczego 

(tabela 1). 

Tabela 1. Wykaz wybranych genów regionu MSY chromosomu Y [GeneBank-NCBI, 1, 3, 5] 

Symbol Nazwa 
Miejsce na 

chromosomie 

funkcje/ 

patologie 

Miejsce 

ekspresji 

Homologi 

na X 

SRY 

region Y 

determinujący 

płeć 

Yp11.3 
Determinacja 

płci męskiej 

Głównie 

jądra 
SOX3 

RPS4Y1 

białko 

rybosomalne S4 

Y 

 

Yp11.3 

Zespół 

Turnera 
Wszędzie RPS4X 

ZFY 
białko palca 

cynkowego Y 
Yp11.3 

Zespół 

Turnera 
Wszędzie ZFX 

TGIF2LY 

indukowana 

TGFB 

czynnikowa 

kaseta homeo 2  

Yp11.2 Azoospermia Jądra TGIF2LX 

PCDH11Y 
protokadheryna 

11 Y 
Yp11.2 

Wiele 

wrodzonych 

nieprawidło

wości 

Mózg 

płodu, 

mózg 

PCDH11X 
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AMELY amelogenina Y Yp11.2 

Biomineraliz

acja podczas 

rozwoju 

szkliwa 

Zęby AMELX 

TBL1Y 
transducyna beta 

1 Y 
Yp11.2 

Gładkomózg

owie 

Mózg 

płodu, 

prostata 

TBL1X 

PRKY 
kinaza białkowa 

Y 
Yp11.2 

XY u kobiet, 

XX u 

mężczyzn 

przy zbyt 

głębokiej 

rekombinacji 

Wszędzie PRKX 

TSPY 
specyficzne dla 

jąder białko Y 
Yp11.2 

Rozrodczak 

zarodkowy 
Jądra - 

USP9Y 

specyficzne 

peptydazy 

ubikwitynowe 9 

Y 

Yq11.2 Azoospermia Wszędzie USP9X 

DDX3Y 
helikaza DEAD-

box 3 Y 
Yq11 Niepłodność Wszędzie DDX3X 

UTY 

transkrybowane 

wszędzie 

powtórzenie 

tetratrikopeptydu 

zawierajce Y 

Yq11 

Osłabienie 

spermatogen

ezy 

Wszędzie UTX 

TMSB4Y 
tymozyna beta 4 

Y 
Yq11.221 Niepłodność Wszędzie TMSB4X 

CYorf 

otwarta ramka 

odczytu 

chromosomu Y 

Yq11.222-

q11.223 
- Wszędzie CXorf 

VCY 

zmiennie 

naładowane 

białko Y 

Yq11.221 Niepłodność Jądra VCX 

NLGN4Y neuroligina 4 Y Yq11.221 
Zespół 

Aspergera 

Mózg 

płodu, 

mózg, 

prostata, 

jądra 

NLGN4X 

XKRY 
XK powiązane z 

Y 
Yq11.222 

Zaburzenia 

spermatogen

ezy 

Jądra - 

HSFY 

czynnik 

transkrypcyjny 

związany z 

szokiem 

cieplnym Y 

Yq11.222 Azoospermia Jądra - 
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CDY 
chromodomena 

Y 
Yq11.23 

Zaburzenia 

spermatogen

ezy, 

azoospermia 

Jądra - 

EIF1AY 

czynnik 

indukujący 

translację u 

eukariota 1A Y 

Yq11.223 Niepłodność Wszędzie EIF1AX 

RPS4Y2 

białko 

rybosomalne S4 

Y 

Yq11.223 - Wszędzie RPS4X 

RBMY 
czynnik wiążący 

RNA w Y 
Yq11.223 

Zespół 

samych 

komórek 

Sertolego 

Jądra RBMX 

PRY 
PTP-BL 

powiązane z Y 
Yq11.223 

Apoptoza 

plemników 
Jądra - 

BPY2 
podstawowe 

białko Y 2 
Yq11 Niepłodność Jądra - 

DAZ 
usuwane w 

azoospermii 
Yq11.223 

Oligozoosper

mia, 

azoospermia 

Jądra - 

Podejrzewa się, że za występowanie nadciśnienia tętniczego u mężczyzn może 

odpowiadać gen SRY, jako że jest on ściśle powiązany z hormonalną determinacją płci 

męskiej. Tabela 1 przestawia także inne geny składające się na region MSY, razem 

z ich umiejscowieniem, funkcją bądź patologią, miejscem ekspresji oraz ewentualnymi 

homologami na chromosomie X [6, 7]. 

Euchromatyna dzieli się na trzy klasy sekwencji: 

 X-transponowany: ma długość 3,4 Mb i występuje jedynie u ludzi. Zajmuje dwa 

bloki obecne na krótkim ramieniu. W 99 % wykazuje homologię do sekwencji 

DNA w Xq21, co wynika z faktu, że klasa ta powstała w procesie transpozycji 

sekwencji z chromosomu X na Y, mającą miejsce przed 3-4 milionami lat. 

Sekwencje te charakteryzują się największą gęstością powtórzeń, a zarazem niską 

gęstością genów (zawiera jedynie 2 geny homologiczne z Xq21), 

 X-zdegenerowany: obejmuje osiem bloków znajdujących się na obu ramionach 

chromosomu Y i stanowi resztki autosomów przodków. Zawiera 16 genów 

w pojedynczych kopiach, wśród których znajduje gen SRY, odpowiedzialny za 

determinację płci męskiej oraz 13 pseudogenów. Geny lub pseudogeny znajdujące 

się w obrębie tej klasy sekwencji są homologiczne do chromosomu X, 

 Amplikonowy: ma długość 10,2 Mb. Stanowi siedem bloków na obu ramionach 

chromosomu Y. Charakteryzują je pary niemal identycznych sekwencji zorga-

nizowanych w palindromach. Palindromy (P1-P8) zajmują długość 5,7 Mb. P1 

zajmujący aż 2,9 Mb dzieli się jeszcze na dwa palindromy wtórne (P1.1-P1.2) 

o sumarycznej długości 24 kb. Sześć rodzin genowych mieści się wyłącznie na 
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palindromach. Zaliczyć do nich możemy geny DAZ i CDY. Oba mają czterech 

reprezentantów, po 2 na odpowiednich palindromach: dla DAZ jest to P1 i P2, a dla 

CDY P1 i P5. Amplikonowe sekwencje zawierają 60 genów kodujących, należą-

cych do 9 różnych rodzin genów oraz co najmniej 75 niekodujących jednostek 

transkrypcyjnych, które podlegają ekspresji głownie w jądrach. Innymi struk-

turami znajdującymi się w rejonie amplikonowym są zestawy powtórzeń (IR1, 

IR2 i IR3). Poza palindromami i sekwencjami powtarzalnymi wyróżniamy także 

układy tandemowe, takie jak klastry NORF (no long open reading frame), 

zajmujące w sumie 622 kb na obu ramionach oraz TSPY, mieszczące się na 

krótkim ramieniu i zajmujące 700 kb [1, 3, 4].
 

Jedynymi obszarami chromosomu Y zdolnymi do rekombinacji z chromosomem X 

są regiony pseudoautosomalne (PAR1 i PAR2). Znajdują się kolejno: na końcu 

krótkiego ramienia i na końcu długiego. Łączenie tych obszarów zachodzi podczas 

mejozy. Ich dziedziczenie nie jest związane z płcią i odbywa się na tej samej zasadzie 

co dziedziczenie genów autosomalnych. Na chwilę obecną mówimy o 24 genach 

znajdujących się w regionie PAR1, z czego połowa ma już określone funkcje (tabela 

2). Dla porównania, na PAR2 wykryto jedynie 4 geny (SPRY3, SYBL1, IL9R 

i CXVorf1). PAR1 zajmuje 2,6 Mb, a PAR2 320 kb [8]. 

4. Zmiany ewolucyjne 

4.1. Warstwy ewolucyjne 

Ludzkie chromosomy płciowe powstały z pary identycznych genetycznie autoso-

mów, a zjawisko to miało miejsce około 300 milionów lat temu. Od tamtej pory chro-

mosom Y uległ znacznym zmianom, spowodowanym brakiem rekombinacji między 

nim, a jego partnerem na znacznej długości. Działo się to stopniowo poprzez inwersje 

na odcinkach chromosomu Y. Badania genetyczne wykazują duże podobieństwo 

w kolejności genów na chromosomach X między różnymi gatunkami ssaków. Tego 

samego nie można powiedzieć o chromosomie Y, co stanowi pewien dowód na 

występowanie inwersji tylko na tym chromosomie. Co więcej, badacze analizując 

zmiany zachodzące od milionów lat na męskim chromosomie wskazują na wystąpienie 

co najmniej czterech dużych inwersji mających wpływ na postać ludzkiego 

chromosomu Y, z czego ostatnia taka inwersja datowana jest na około 30 mln lat temu. 

Ilość inwersji oraz czas ich wystąpienia stwierdza się na podstawie rozbieżności 

sekwencji DNA pomiędzy parą chromosomów. Zauważono, że nie jest ona jednakowa 

dla wszystkich regionów chromosomu Y, a więc zanik rekombinacji nie wystąpił na 

całości MSY w tym samym czasie. Etapy ewolucji chromosomów płciowych, wystę-

pujące w konkretnych przedziałach czasowych, nazywamy warstwami ewolucyjnymi 

przedstawionymi na rysunku 2 [2, 9]. 
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Tabela 2. Wykaz wybranych genów rejonu PAR1 chromosomów płciowych  

[GeneBank-NCBI, GeneCards HGD, 5, 8] 

Symbol Nazwa 
Miejsce na 

chromosomie 
funkcje/patologie 

SHOX 
kaseta homeo niskiej 

postury 
Yp11.32 

Niski wzrost, dyschondrosteoza 

Lériego-Weilla 

CRLF2 
receptoropodobny czynnik 

cytokinetyczny 2 
Yp11.32 Receptor TSLP 

CSF2RA 

czynnik stymulujący 

kolonie 2 podjednostki 

alfa receptora 

Yp11.32 

Kontroluje wytwarzanie, 

różnicowanie i działanie 

granulocytów i makrofagów. 

Reguluje żywotność ludzkich 

embrionów 

IL3RA 
interleukina 3 

podjednostki alfa receptora 
Yp11.32 

Podjednostka alfa stanowi receptor 

dla interleukiny 3 

SLC25A6 

rodzina nośników 

substancji rozpuszczonych 

25 członek 6 

Yp11.32 

Pomaga utrzymać immunologiczną 

homeostazę komórek i przetrwać 

pomocniczym limfocytom T 

ASMTL 
acetyloserotonina O-

metylotransferazopodobna 
Yp11.32 Funkcja nieznana 

P2RY8 
purynergiczny receptor 

P2Y8 
Yp11.32 

Receptor sprzężony z G-

nukleotydami purynowymi 

AKAP17A 
białko kotwiczące A-

kinazę 17A 
Yp11.32 Reguluje splicing mRNA 

ASMT 
acetylserotonina O-

metylotransferaza 
Yp11.32 

Katalizuje końcową reakcję syntezy 

melatoniny 

ZBED1 palec cynkowy typu BED Yp11.32 

Prawdopodobnie odpowiada za 

regulację genów związanych z 

proliferacją komórek 

CD99 molekuła CD99 Yp11.32 

Koduje glikoproteinę 

powierzchniową komórek biorących 

udział w adhezji limfocytów T. 

Może powodować śmierć 

limfocytów T. 
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Rysunek 2. Cztery warstwy ewolucyjne oznaczone prostokątami i przydzielone im geny chromosomu X  

(oś pozioma), homologiczne do Y. Współczynnik Ks oznacza liczbę mutacji synonimicznych [1] 

Pierwszym krokiem prowadzącym do zmian ewolucyjnych było utworzenie się 

z autosomów tzw. chromosomów proto-X oraz proto-Y około 240-320 mln lat temu, 

przez inwersję rozdzielającą linię ptaków i stekowców. Było to jednoznaczne 

z nabyciem płci, a konkretniej wynikało z pojawiania się genów determinujących płeć: 

SOX3 i SRY (tabela 1). Następne zmiany prowadziły do zaniku rekombinacji między X 

i Y na coraz większym odcinku. Na chromosomie Y pojawiły się geny: RBMY oraz 

RPS4Y (tabela 1). 130-170 mln lat temu miała miejsce druga inwersja przed różnico-

waniem się torbaczy. Region MSY rozprzestrzenił się, nabywając gen SMCY, który 

koduje białko mogące przyczyniać się do odrzucenia niektórych przeszczepów od 

dawcy męskiego do żeńskiego, gdyż zawiera antygeny zgodności tkankowej. 80-130 

mln lat temu region pseudoautosomalny rozszerzył się, po czym powstała kolejna, 

trzecia już inwersja między linią torbaczy i łożyskowców, z wyjątkiem rzędu 

naczelnych. Na chromosomie Y pojawiły się nowe geny: ZFY, DDX3Y, UTY, 

TMSB4Y, EIF1AY (tabela 1). Czwarta inwersja dotyczyła rozdzielenia się linii 

łożyskowców i człowieka, którą datuje się na 30-50 mln lat temu. Chromosom Y 

wzbogacił się w tym czasie o wiele pseudogenów oraz geny: PCDH11Y, AMELY 

i PRKY (tabela 1). Opisane wyżej etapy ewolucji zostały przedstawione na rysunku 3. 

Gen DAZ został przeniesiony z chromosomu 3 (DAZL) na Y, po czym uległ 

kopiowaniu. Podobnie działo się z genową rodziną CDY. Gen CDY został przeniesiony 

na chromosom Y z chromosomu 6, na którym ma swojego odpowiednika o nazwie 

CDYL. Spowodowany inwersjami brak rekombinacji prowadzi do gromadzenia się na 

chromosomie mutacji i jest przyczyną występowania powtarzalnych sekwencji DNA 

[2, 9].  
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Rysunek 3. Schemat różnicowania allosomów. Kolorem czarnym oznaczony jest region pseudoautosomalny, 

kolorem białym – część specyficzna dla chromosomu X  

i kolorem szarym część chromosomu specyficzna dla Y [10] 

Wraz z próbą wyjaśnienia dlaczego MSY wykazuje tendencję do rozpadu, poza 

wskazaniem braku rekombinacji jako przyczyny, powstały teorie mówiące o groma-

dzeniu się na chromosomie Y alleli zerowych. Z czasem niefunkcjonalne DNA 

zostawało usuwane, przez co chromosom stawał się coraz krótszy [2]. 

4.2. Wspólny przodek 

Powszechnie przyjmuje się, że praprzodek naszego gatunku wywodzi się z Afryki, 

gdyż w Afryce znajduje się największa heterogeniczność populacji ludzkich. Odnale-

ziono tam także najstarsze haplotypy chromosomu Y od których, wraz z postępem 

ewolucji człowieka powstały nowe rozgałęzienia drzewa filogenetycznego. Pierwszym 

gatunkiem, który opuścił Afrykę był Homo erectus. Przemieszczał się on w stronę Azji 

oraz Europy. Co do dalszych zdarzeń naukowcy nie są zgodni. Badania nad ludzkim 

DNA są dobrym źródłem informacji o pochodzeniu człowieka, ponieważ w DNA 

gromadzą się mutacje przekazywane kolejnym pokoleniom. Na ich podstawie jesteśmy 

w stanie stwierdzić nasze pochodzenie, a także pokrewieństwo. Szczególnie istotne są 

dwie struktury: chromosom Y oraz mitochondrialne DNA (mtDNA). Chromosom Y 

przekazywany jest z ojca na syna, natomiast mtDNA przekazywane jest tylko przez 

matkę jej dzieciom i nie ma innej drogi ich dziedziczenia, a więc struktury te od 

początku istnienia człowieka przechodzą tylko przez jedną, odpowiednią dla siebie 

płeć. Brak rekombinacji (pomijając regiony PAR chromosomu Y) sprawia, że nie 

zachodzi w nich wymiana materiału genetycznego. Chromosom Y i mtDNA są więc 

przekazywane potomstwu w niezmienionej (pomijając fakt spontanicznych mutacji) 

formie. Współczesne chromosomy Y i mtDNA mają więc pojedynczego przodka, 

odpowiednio ojcowskiego lub matczynego. Mutacje powstałe na przestrzeni lat na 
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chromosomie Y, mogą posłużyć za markery pozwalające na analizę ewolucji. Ważnym 

elementem wykorzystywanym w badaniach jest analiza zmienności pojedynczych 

nukleotydów SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Markery te można wyko-

rzystywać do badań zdegradowanego w dużym stopniu DNA, z tego powodu możliwa 

jest analiza materiału genetycznego dawno już nieżyjących przodków [11, 12]. 

Zauważalna różnorodność genowa wynika w dużej mierze z wydarzeń odno-

towanych w historii człowieka. Jej źródłem są migracje ludności i związana z nimi 

potrzeba przystosowania się do nowych warunków otoczenia. Duża różnorodność 

związana jest więc także z trybem życia naszych przodków. W pewnym momencie 

historii człowieka ewolucja biologiczna ustąpiła miejsca ewolucji kulturowej, co 

w pewnym stopniu uniezależniło ludzkość od mutacji genetycznych, zwłaszcza 

w momencie, gdy ludzie zaczęli sami produkować żywność. Różne cechy odpowie-

dzialne za przystosowanie się do panujących warunków zauważane są więc u dawnych 

kultur rolniczych i wśród ludów koczowniczych. Decydujący wpływ na obraz 

współczesnej rozbieżności genowej miał dobór naturalny i dryf genetyczny. Nie każdy 

mężczyzna miał równe szanse posiadania synów, o czym decydowała często pozycja 

społeczna, sytuacja majątkowa, a także wiele innych czynników. Chromosomy Y 

takich osobników z czasem zanikały na różnych etapach historii, natomiast przyjmuje 

się, że wszystkie współczesne chromosomy Y pochodzą od jednego, wspólnego 

męskiego przodka (rysunek 4) [13, 14]. 

 
Rysunek 4. Schemat rodowodu chromosomu Y. Czarne linie pokazują przekazywany przez wiele pokoleń, 

istniejący nadal chromosomu Y. Białe linie oznaczają wyparte chromosomy Y [11] 
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Polimorfizmy chromosomów Y wynikają z występujących na nim mutacji. Przy-

kładowe lokalizacje polimorfizmów chromosomu Y przedstawia rysunek 5. Konkretne 

rozbieżności w strukturze chromosomu mają swoje odzwierciedlenie w geograficznym 

rozmieszczeniu ludności [11]. 

 
Rysunek 5. Schemat chromosomu Y wraz z oznaczonymi obszarami mutacji [11] 

W naturze powstaje wiele mutacji. Niektóre przyczyniają się do udoskonalenia 

gatunków w procesie ewolucji, jednak większość ma charakter neutralny bądź 

szkodliwy. Podczas gdy chromosomy homologiczne są w stanie usuwać niekorzystne 

zmiany w trakcie rekombinacji, chromosom Y w obszarze MSY ma ograniczone 

możliwości naprawy. Widoczny jest tu proces nieodwracalnej akumulacji mutacji, 

zwany zapadką Mullera, a jego konsekwencją może być eliminacja danego chromo-

somu Y, gdy zgromadzonych zostanie zbyt wiele szkodliwych mutacji. Zupełnie 

inaczej jest w przypadku chromosomu X, który przez możliwość rekombinacji jest 

zdolny do eliminacji negatywnych zmian. Należy także zwrócić uwagę na częste 

podziały komórkowe, jakie mają miejsce w przypadku plemników – jedynego źródła 

chromosomu Y. Zwiększa to szanse na wystąpienie uszkodzeń i mutacji chromo-

somów. Dodatkowym niesprzyjającym czynnikiem jest brak enzymów naprawczych 

w spermie. W przebiegu ewolucji ludzkiego chromosomu Y zauważalna jest tendencja 

do rozwoju genów odpowiedzialnych za cechy męskie oraz wyzbycie się genów nie 

mających z nimi związku. Najważniejsze geny tego chromosomu odpowiadają za 

rozwój osobnika męskiego już we wczesnych stadiach rozwoju. Zmiany zachodzące na 

chromosomie Y przyczyniają się do powstawania licznych haplotypów (rysunek 6) [2, 15]. 
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Rysunek 6. (a) Haplotypy i mutacje jakie w nich występują. Cyfra 1 oznacza występowanie mutacji, cyfra 0 

jej brak. Af – Afrykanie; P – Pigmeje; !K – !Kung; Med – Ludność zamieszkująca strefę śródziemnomorską; 

 J – Japończycy; Am – Indianie. Cyfry 1-4 oznaczają inne haplotypy w kolejności ich odkrycia. (b) 

Rozłożenie haplotypów między różnymi obszarami geograficznymi. (c) Schemat przedstawiający 
prawdopodobne powiązania między wyróżnionymi haplotypami [11] 

4.3. Haplogrupy 

Oryginalny, zatwierdzony model z 2002 roku dotyczący haplogrup chromosomu Y, 

zakłada istnienie 18 głównych haplogrup oznaczonych literowo od A do R (rysunek 7; 

rysunek 8). Aktualnie mówi się o 20 głównych haplogrupach męskiego chromosomu [14]. 

Haplogrupy A i B są uznawane za najstarsze i geograficznie sprowadzają się do 

obszarów Afryki. Jest to jednym z dowodów potwierdzających hipotezę, określaną 

jako „Out of Africa”, mówiącą o tym, że ludzie wywodzą się właśnie stamtąd. 

Przedstawiciele haplogrupy A to najprawdopodobniej najstarsze ludy zbieracko-

łowieckie istniejące do dzisiaj i znane z posługiwania się językami Khoikhoi i San. 

Haplogrupa B to ludność pigmejska zamieszkująca dziś Afrykę Środkową i prowa-

dząca zbieracko-łowiecki tryb życia. Pigmeje przejęli język od rolniczego ludu Bantu, 

który zaczął osiedlać się na obszarach Środkowej Afryki około 2-3 tysięcy lat temu. 

Haplogrupa E jest również związana z Afryką. Zaczęła rozchodzić się w kierunku Azji 
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i Południowej Europy i wraz z postępem ewolucji nabyła m.in. mutacje E-M35, M81, 

M78, M123 (rysunek 8). 

Haplogrupy C nie odnaleziono dotychczas pośród chromosomów Y afrykańskich 

populacji. Z tego wynika, że wywodzi się prawdopodobnie z Azji. Duże skupiska tej 

haplogrupy poza Azją występują na obszarze Australii i Oceanii. Jedynie odmiana C-

P39 występuje w Ameryce (rysunek 7; rysunek 8). 

Haplogrupa D nie została odnotowana nigdzie poza Azją, a więc jest to prawdo-

podobnie miejsce, z którego się wywodzi. 

Haplogrupa F jest również powiązana z Azją. Chromosomy do niej należące 

zostały znalezione w Azji Południowej i Wschodniej, a nawet jeden przypadek odnoto-

wano w Holandii. Paragrupę F* obserwuje się głównie na Subkontynencie indyjskim, 

podobnie jak haplogrupę H. 

 

 
Rysunek 7. Rozmieszczenie haplogrup chromosomu Y określonych przez Y Chromosome Consortium 

(YCC) na mapie świata. Haplogrupy oznaczone gwiazdką nie zostały jeszcze całkowicie scharakteryzowane. 
Na rysunku przedstawione są populacje, oznaczone kolejno cyframi: „1. !Kung; 2. Ludność pigmejska Biaka; 

3. Bamileke; 4. Fali; 5. Senegal; 6. Berberowie; 7. Etiopczycy; 8. Sudańczycy; 9. Baskowie; 10. Grecy; 11. 
Polacy; 12. Lapończycy; 13. Rosjanie; 14. Libańczycy; 15. Irańczycy; 16. Gruzini zamieszkujący osiedle 

Stepancminda; 17. Kazachowie; 18. Pendżabczycy; 19. Uzbecy; 20. Populacja z lasu Nentsi; 21. Chantowie; 
22. Wschodni Ewenkowie; 23. Buriaci; 24. Evens; 25. Eskimosi; 26. Mongołowie; 27. Ewenkowie; 28. 

Ludność Han z północy; 29. Tybetańczycy; 30. Tajwańczycy; 31. Japończycy; 32. Koreańczycy; 33. 
Filipińczycy; 34. Jawajczycy; 35. Malezyjczycy; 36. Papuasi Wschodniej Gwinei; 37. Papuasi (Wybrzeże); 
38. Australijczycy (Arnhem); 39. Australijczycy (Pustynia piaszczysta); 40. Miszkańcy Wysp Cooka; 41. 
Tahitańczycy; 42. Maorysi; 43. Nawahowie; 44. Ludność miasta Cheyenne; 45. Mistekowie; 46. Plemię 

Ye'kuana; 47. Chachi; 48. Inuitowie (Grenlandia)” [16] 
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Rysunek 8. Drzewo filogenetyczne haplogrup chromosomu Y. Symbol * oznacza paragrupy [16] 
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Haplogrupa G odnaleziona została na Bliskim Wschodzie, w okolicach Morza 
Śródziemnomorskiego oraz Kaukazu. Jest to grupa o niskiej częstotliwości występo-
wania w skali świata. 

Haplogrupy I oraz R występują na obszarze Europy. Haplogrupa I ogranicza się 
niemal wyłącznie do populacji europejskich, natomiast duże skupiska haplogrupy R 
odnaleziono także w Azji Środkowej i Zachodniej, Ameryce i Afryce. 

Haplogrupa J znajduje się w dużym natężeniu na Bliskim Wschodzie, w Afryce 
Północnej, Europie, Azji Środkowej, Pakistanie i Indiach. 

Haplogrupa K1 została odnotowana w Pakistanie i Indiach, a K2, K3 i K4 
w Oceanii, Indonezji i Australii. 

Haplogrupa L obejmuje Subkontynent Indyjski, Bliski Wschód, Azję, Europę 
i wybrzeże Morza Śródziemnego. 

Haplogrupa M ogranicza się głównie do Oceanii i Indonezji. 
Haplogrupa N występuje w Eurazji 
Haplogrupa O występuje w Azji i Oceanii. O3* znajduje się w Chinach, na 

Tajwanie i w Indonezji. 
Haplogrupa P prawdopodobnie powstała w Azji. Chromosomy Y do niej należące 

spotykane są także w Ameryce i Europie. 
Haplogrupa Q powszechna w Eurazji, występuje także w Europie, Azji i Ameryce. 

Paragrupa Q* jest obecna w Indiach i Pakistanie. 
Haplogrupa S określana była wcześniej jako K-M230. W tej grupie wyróżnionych 

zostało osiem mutacji. Chromosomy należące do tej grupy zostały odnotowane 
w Oceanii i Indonezji.  

Haplogrupę T opisują markery: M70, M193, M272 i M184. Występuje w obrębie 
Środkowego Wschodu, Afryki i Europy [13, 14, 16, 17]. 

4.4. Anomalie strukturalne a haplogrupy Y 

W trakcie ewolucji chromosomu Y powstały 153 haplogrupy. Wiadomo, że delecje 
fragmentów AZF są w stanie upośledzić męską płodność, jednak wśród niektórych 
populacji delecje występują bez negatywnych skutków. Większość mężczyzn z haplo-
grupy D2B (rysunek 8), powszechnej w Japonii, jest nosicielami delecji gr/gr, jednak 
nie wpływa ona negatywnie na ich płodność [18, 19, 20]. 

Innym przykładem polimorfizmu jest występowanie delecji allelu DYS11, 
znajdującego się w obrębie AZFa. Delecja ta występuje w populacjach Europy, Azji 
i Afryki, natomiast nie stwierdza się jej u czarnoskórych mężczyzn wschodniej części 
Afryki, a także u Amerykanów. Delecja ta ma prawdopodobnie związek ze starożytną 
populacją rolników. 

Element TaqI genu DAZ (7 egzon) fragmentu AZFc chromosomu Y wykazuje 
polimorfizm względem różnych populacji. Delecja tego fragmentu może upośledzić 
płodność, jak w przypadku odnotowanych dotychczas 5,6% ludności białej oraz 
w populacjach afrykańskich. 

Ważnym polimorfizmem w dochodzeniach o pochodzeniu człowieka jest występu-
jący wśród niektórych populacji element YAP (DYS287, Alu insertion), występujący 
w 42% populacji Japonii i większości innych populacji azjatyckich, z wyjątkiem 
Tajwanu [18]. 
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4.5. Prognozy 

Obserwowana stała szybkość utraty genów chromosomu Y zainicjowała obawy, że 

chromosom ten ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Na postawie prędkości degradacji 

oszacowano czas całkowitego zaniku, który miałby nastąpić za około 14 milionów lat 

(Rysunek 9). 

 

 
Rysunek 9. Kinetyka degradacji ludzkiego chromosomu Y. Pionowa przerywana linia oznacza chwilę 

obecną. A) Szybkość utraty genów na chromosomie Y, biorąc pod uwagę kilka założeń: linia 1 – początkowy 

przyrost genów, następnie gwałtowny spadek, linia 2 – stała prędkość utraty genów, linia 3 – gwałtowny 
spadek, zwalniający w końcowym etapie, linia 4 – gwałtowny spadek. 

B) Schemat tempa utraty genów, uwzględniający warstwy ewolucyjne chromosomu Y oraz moment pojawienia 

się regionu YAR chromosomu Y. Region YAR jest odpowiednikiem regionu XAR na chromosomie X. Jest to 

region, który powstał po rozdzieleniu linii torbaczy i łożyskowców (80-130 mln lat temu) [15, 21]. 

Określanie momentu prawdopodobnej utraty chromosomu Y u człowieka, polega 

na obliczeniu ilości utraconych genów w określonym czasie. Na ludzkim chromosomie 

Y znajduje się 45 genów, a więc przy założeniu stałej, liniowej szybkości utraty genów 

(niebieska linia na rysunku 9), obliczenia wskazują na utratę 3,3 genów w trakcie 1 

mln lat, a więc zgodnie z tym założeniem ludzie utracą chromosom Y za około 14 mln 

lat. Jest to jednak najprostszy tok myślenia i w rzeczywistości fakt stałego tempa utraty 

genów jest mało prawdopodobny. Trudno więc oszacować za jaki czas ludzki 

chromosom Y mógłby ulec destrukcji, gdyby hipoteza o jego zaniku okazała się 

słuszna. W celu ustalenia prawdopodobnego losu ludzkiego chromosomu Y, naukowcy 

zaczęli dla porównania analizować sytuację chromosomów Y innych gatunków 

zwierząt. Istnieją przypadki, w których geny odpowiadające za cechy męskie po 

destrukcji chromosomu Y, przeniosły się na inne chromosomy. Wyjątkowym 

przykładem jest mucha z rodzaju Megaselia, u której gen determinujący płeć lokował 

się na różnych chromosomach w różnych pokoleniach. W przypadku gatunku Myopus 

https://www.google.pl/search?q=mucha+Megaselia&client=firefox-b&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjDj-fpo6bRAhUGshQKHWtYCDoQsAQIGw&biw=1920&bih=969
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schisticolor, u niektórych osobników zaobserwowano modyfikację chromosomu Y na 

X*. Zarówno osobniki wykazujące model XX, XX* jak i X*Y są płodnymi samicami. 

Samce więc pojawiają się w populacji znacznie rzadziej [15]. 

Wraz z postępem ewolucji, ludzki chromosom Y traci mniej aktywne geny, jednak 

część badaczy uważa, że tempo tych zmian spada i przypuszcza się, że chromosom Y 

przestanie im ulegać, gdy pozostaną na nim tylko te najważniejsze geny, odpowie-

dające za typowo męskie cechy. Mniejsza liczba genów oznacza także mniejszą ilość 

mutacji, zarówno tych korzystnych jak i tych niekorzystnych. Zdaniem niektórych, 

utrata genów ludzkiego chromosomu Y wkrótce stanie się niezwykle powolna, zaś 

męski chromosom wcale nie ma przed sobą perspektywy zagłady. Za dowód posłużyć 

może fakt, że Macaca mulatta, którego linia rozdzieliła się z ludzką ok. 30 mln lat 

temu, ma niemal identyczny chromosom Y co człowiek. Wskazuje to na niewielkie 

zmiany męskiego chromosomu w przeciągu 30 mln lat. Istnieją jednak organizmy 

u których chromosom Y zaniknął w czasie ewolucji. Wykazują one w przypadku 

osobnika męskiego model X0. W takiej jednak sytuacji geny determinujące płeć męską 

zostały przeniesione na inny chromosom lub zostały zastąpione zupełnie innym 

systemem determinacji płci, jak u ślepuszonek (Ellobius sp.). Jest więc duże praw-

dopodobieństwo, że nawet jeżeli ludzki chromosom Y zaniknie w procesie dalszej 

ewolucji, nie będzie to oznaczało eliminacji mężczyzn, gdyż najważniejsze dla męskiej 

płci geny mogą przemieścić się na inny chromosom lub jak w przypadku ślepuszonek 

zostać zastąpione innym systemem determinacji płci [2, 15]. 

5. Ewolucja chromosomu Y a niepłodność męska 

5.1. Regiony AZF 

Na Yq znajdują się trzy obszary mające duże znaczenie dla męskiej płodności. 

Nazwano je regionami AZF (azoospermia factor). Dowiedziono, że nawet małe delecje 

tych obszarów mogą prowadzić do zaburzeń spermatogenezy, takich jak azoospermia 

i oligozoospermia. Po raz pierwszy związek pomiędzy delecjami regionu AZF, 

a mężczyznami z azoospermią wykazano w 1976r [4, 22]. 

Wśród regionów AZF wyróżniamy: AZFa, AZFb i AZFc. Region AZFa (Troksy-

malny) ma długość 0,8 Mb i obejmuje dwa geny: USP9Y i DDX3Y. Gen USP9Y 

prawdopodobnie pełni istotną rolę w zapobieganiu degradacji białka poprzez usunięcie 

ubikwityny. Delecja tego genu ma negatywny wpływ na spermatogenezę. DDX3Y 

pomimo ekspresji w wielu tkankach organizmu ma duże znaczenie przede wszystkim 

dla jąder, a konkretniej prawidłowego rozwoju spermatogonii, więc także sperma-

tocytów.  

AZFb (środkowy) zajmuje 6,2-7,7 Mb chromosomu Y, należą do niego geny: 

HSFY, EIF1AY, SMCY oraz geny dzielone z regionem AZFc: BPY2, CDY i dwie kopie 

DAZ. Występują tu także kopie rodzin genowych: RBMY i dwie kopie PRY.  

HSFY koduje białka szoku cieplnego. Jest wyrażany głownie w komórkach 

Sertolego i rozrodczych. Delecje mogą ograniczać rozwój spermatocytów. 
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EIF1AY koduje białka istotne dla początkowych etapów translacji. 

SMCY koduje specyficzny dla mężczyzn antygen zgodności tkankowej, koduje 

demetylazę histonową i jest zaangażowany w proces męskiej mejozy.  

RPS4Y2 koduje białko rybosomalne, wyrażane w jądrach. 

RBMY posiada homologi na chromosomach: 11 i X. Jest odpowiedzialny za 

aktywność mitotyczną komórek, prawdopodobnie bierze więc udział w podziałach 

spermatogonii. Wyrażony jest w jądrach, spermatocytach i spermatydach. 

PRY ulega ekspresji w spermatydach i plemnikach, koduje białka przypominające 

fosfatazę tyrozynową, które mogą być odpowiedzialne za apoptozę nieprawidłowych 

spermatyd i plemników. 

Długość obszaru AZFc (dystalny) wynosi 3,5 Mb. Zawiera geny: DAZ, CDY, BPY2 

i CYorf. 

DAZ prawdopodobnie jest zdolny do oddziaływania z genem DAZL, znajdującym 

się na 3 chromosomie, a także wykazuje homologię do genu BOLL, znajdującym się na 

chromosomie 2. Geny DAZ odpowiadają za kontrolę translacji nukleotydów 

odpowiedzialnych za spermatogenezę. 

CDY koduje białka wyrażające się w jądrach, umożliwiające wymianę histonów na 

protaminy. Przypuszcza się, że CDY2 odgrywa ważną rolę w pierwszych etapach 

spermatogenezy, natomiast CDY1 w późniejszych jej etapach.  

BPY2 również ulega ekspresji w jądrach, prawdopodobnie ma znaczenie dla 

rozwoju spermatyd, spermatogonii i spermacytów.  

W rodzinie genów CYorf znajdujących się w regionie AZFc występują 3 konkretne: 

CYorf14, CYorf15A, CYorf15B. Mają one swoje homologi na chromosomie X i ulegają 

ekspresji w wielu tkankach organizmu [4, 23, 24, GeneBank-NCBI]. 

5.2. Mikrodelecje 

Szacuje się, że mikrodelecje w obrębie regionów AZF chromosomu Y występują 

u jednego na 4000-6000 mężczyzn. Badania wskazują na występowanie delecji 

w przedziale od 2 do 12 % mężczyzn z azoospermią i od 3 do 7 % mężczyzn 

z oligozoospermią. Podczas badań zaobserwowano również zależności pomiędzy 

danym regionem AZF a konkretną nieprawidłowością. U pacjentów z zespołem 

samych komórek Sertolego (SCOs) występowały głównie delecje regionów AZFa oraz 

AZFc. Delecje regionu AZFb i AZFbc były związane z nieprawidłowościami 

wynikającymi z zatrzymania procesu mejozy dające w konsekwencji azoospermię, 

czasem SCOs. Natomiast region AZFc powiązany jest najczęściej z występowaniem 

nieprawidłowości zauważalnych fenotypowo. Inną wykazaną zależnością jest wielkość 

delecji i ilość plemników w ejakulacie. W przypadku dużych delecji nie zaobserwo-

wano plemników w nasieniu, natomiast przy mniejszym obszarze objętym delecją, 

liczba plemników była ograniczona. Bardzo rzadko (0,7 % przypadków), winne są 

delecje regionów AZF, jeśli w nasieniu występuje więcej niż 5 milionów plemników 

na mililitr. Badania wskazują nawet, że delecje AZF występują prawie wyłącznie 

u pacjentów, u których stwierdza się mniej niż milion plemników na mililitr spermy. 

Regiony AZF z różną częstotliwością podlegają mutacjom. Delecje najczęściej 
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występują w regionie AZFc (60-70 %), a najrzadziej w regionie AZFa (0,5-5 %). 

Niewielki procent przypadków stanowią także delecje AZFb (1-5 %) oraz AZFbc (1-3 

%) [19, 22, 25]. 

Opisanych zostało sześć rodzajów delecji AZF mających znaczenie kliniczne 

i występujących u mężczyzn z azoospermią i ciężką oligozoospermią. Są to delecje:  

 AZFa, 

 AZFb (P5/proximal P1), 

 AZFbc (P5/distal P1), 

 AZFbc (P4/distal P1), 

 AZFc (b2/b4), 

 gr/gr. 

Mikrodelecje obejmują kilka genów, dlatego nie ma pewności, który gen odpo-

wiada za daną cechę fenotypową. Nie mamy także pewności czy wszystkie geny 

regionów AZF odpowiadają za spermatogenezę. Istnieje przypuszczenie, że gen 

USP9Y nie jest niezbędny do prawidłowego przebiegu spermatogenezy [4, 25] 

5.3. Delecje regionu AZFc 

W porównaniu z AZFa i AZFb, w regionie AZFc najczęściej występują delecje. 

Powodem tego jest podatność obszaru AZFc na niealleliczną rekombinację homolo-

giczną, która często powoduje anomalie strukturalne, takie jak delecje, inwersje 

i duplikacje. Wykazano, że elementy Alu mogą także w znacznym stopniu przyczyniać 

się do powstawania delecji. W regionie AZFc mogą występować dwie delecje: b2/b4, 

która zajmuje cały obszar AZFc i jest spotykana u mężczyzn o różnych parametrach 

nasienia (azoospermia, oligozoospermia) oraz gr/gr, zajmująca połowę tego regionu 

i mająca prawdopodobnie większe znaczenie w medycynie. Jej nosiciele również 

wykazują fenotypowo różne parametry nasienia, istnieją przypadki pacjentów z azoo-, 

oligozo-, a nawet normozoospermią. Wiadomo jednak, że za te różnice może być 

odpowiedzialne zróżnicowanie geograficzne i etniczne. Należy zwrócić uwagę, że 

niektóre haplogrupy (D2b, Q1 i Q3) posiadają stałe delecje na chromosomie Y, jednak 

nie wpływa to negatywnie na ich proces spermatogenezy. Po przeprowadzeniu 

dalszych badań na różnych haplotypach, naukowcy stwierdzili, że delecja typu gr/gr 

ma wpływ na spermatogenezę, zwłaszcza że nawet nosiciele tej delecji mający 

parametry spermy mieszczące się w normie, mają znacznie obniżoną ilość plemników 

w stosunku do mężczyzn nie posiadających tego typu delecji. Istnieje także 

podejrzenie, że delecja gr/gr może przyczyniać się do powstawania raka jąder, jednak 

aby można było potwierdzić tę hipotezę wymagane są dalsze obserwacje [19, 26]. 

5.4. Następstwa mikrodelecji regionów AZF 

Do zapłodnienia może dojść w sposób naturalny nawet przy niewielkiej liczbie 
plemników w spermie, dlatego mężczyźni obciążeni nieprawidłowościami budowy 
chromosomu Y, negatywnie wpływającymi na jakość ich nasienia, mogą posiadać 
naturalnie poczęte potomstwo przy dobrym stanie płodności partnerki. Jednak jako że 
chromosom Y dziedziczony jest z ojca na syna, męski potomek otrzyma po ojcu ten 
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chromosom objęty delecjami. Istnieje także obawa, że w przypadku delecji gr/gr, mogą 
one pogłębić się w następnych pokoleniach, obejmując tym samym cały region AZFc. 
Należy jednak zauważyć, że nieprawidłowe parametry spermy zazwyczaj dają 
niewielkie szanse na naturalne poczęcie potomka. Rozwiązaniem może być zapłod-
nienie in vitro metodą ICSI (ang. Intracytoplasmic sperm injection), polegającą na 
umieszczeniu plemnika w komórce jajowej i zwiększającą szanse na posiadanie 
dziecka przez pary dotknięte upośledzeniem płodności różnego typu. W przypadku 
delecji regionów AZF chromosomu Y metoda ta daje zróżnicowane szanse powo-
dzenia, zależne głównie od konkretnego obszaru objętego delecją. W przypadku pełnej 
delecji AZFa samo pobranie plemników jest niemożliwe i całkowicie wyklucza 
zastosowanie tej metody. W przypadku azoospermii wynikającej z całkowitej delecji 
regionu AZFc (b2/b4) mówi się aż o 50 % szansie zdobycia plemników metodą TESE 
(ang. testicular sperm extration), które mogą zostać później wykorzystane do 
zapłodnienia komórki jajowej przy pomocy ICSI. Prawdopodobieństwo pobrania 
plemników w przypadku delecji AZFb i AZFbc jest niewielkie, lecz istnieje taka 
możliwość, dlatego próby są podejmowane [22, 19]. 

6. Podsumowanie 

Chromosom Y jest bardzo istotną strukturą genomu człowieka. Geny na nim 
umiejscowione odpowiadają za powstanie, rozwój i funkcjonowanie osobnika płci 
męskiej. 

Szybka, wiążąca się z utratą wielu genów ewolucja chromosomu Y, zapoczątko-
wała wiele spekulacji mających na celu wyjaśnienie tej kwestii. Efektem ich są różne 
hipotezy. Być może degradacja chromosomu Y ustanie, gdy pozostaną na nim tylko 
najważniejsze dla osobników męskich geny, a może w toku dalszej ewolucji ludzki 
chromosom Y zaniknie, tak jak to się już stało w przypadku niektórych gatunków 
zwierząt. Nie wyklucza to jednak istnienia mężczyzn, gdyż geny dla nich specyficzne 
mogą przenieść się na inny chromosom lub determinacja płci może zmienić swój 
charakter, być może nawet z korzyścią dla męskiej płodności. Obecne na chromosomie 
Y regiony AZF podatne są na mikrodelecje, które w znacznym stopniu upośledzają 
płodność nosiciela, a w przypadku pomyślnej próby spłodzenia potomka, ewentualny 
syn dziedziczy po ojcu chromosom Y wraz z wadą. 

Nie da się jednoznacznie określić jaka będzie przyszłość ludzkiego chromosomu Y, 
a co za tym idzie, także przyszłość naszego gatunku. Jednak zebrane i wyżej opisane 
informacje pozwalają lepiej zrozumieć istotę problemu i zauważyć, że w większości 
przypadków natura sama reguluje podobne kwestie, dając raczej optymistyczny obraz 
przyszłości. 
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Ewolucja ludzkiego chromosomu Y 

Streszczenie 

Ewolucja ludzkiego chromosomu Y przedstawia dynamiczną historię zmian w obrębie tej struktury. 
W czasie 300 mln lat, chromosom Y utracił wiele genów stając się niewielkim elementem genomu i tracąc 

możliwość wymiany materiału genetycznego z chromosomem X w 95 % swojej długości. Pomimo tak 

drastycznych zmian nadal pełni on niezwykle ważną funkcję, jaką jest kształtowanie i rozwój osobnika 

męskiego. Liczne mutacje, dryf genetyczny, dobór naturalny i czynniki kulturowe wpłynęły na powstanie 
wielu haplogrup tego chromosomu, wykazujących różną wrażliwość na mutacje pojawiające się w jego 

obrębie. Niestety, brak możliwości wymiany materiału genetycznego z chromosomem X ogranicza zdol-

ności naprawcze wszelkich uszkodzeń i niekorzystnych mutacji, a chromosom Y przekazywany jest wraz 

z nimi męskiemu potomstwu. Powoduje to wiele negatywnych skutków, wśród których znajduje się 
problem niepłodności męskiej. Mając na uwadze zmiany wynikające z ewolucji chromosomu Y i ich 

konsekwencje, należy brać pod uwagę ewentualność utraty tego chromosomu w obrębie ludzkiego 

gatunku. Jednakże nie jest to pewna prognoza, a nawet w przypadku jej urzeczywistnienia, istnienie męż-

czyzn wydaje się być niezagrożone. 
Słowa kluczowe: chromosom Y, ewolucja, niepłodność męska. 

The evolution of the human Y chromosome 

Abstract 

The evolution of the human Y chromosome shows the dynamic history of changes within its structure. In 

300 million years, the Y chromosome had lost many genes, becoming a small part of the genome, and also 

lost the possibility of exchanging genetic material with the X chromosome at 95 % of its length. Despite 
such drastic changes, he still holds an extremely important function of shaping and development of the 

male. Numerous mutations, the genetic drift, natural selection and cultural factors influenced the formation 

of many of the chromosome haplogroups, showing different sensitivities to mutations occurring within it. 

Unfortunately, the lack of exchange of genetic material with the X chromosome limits the ability to repair 
any damage and negative mutations, and the Y chromosome is passed along with them to the male 

offspring. This causes many negative effects, among which there is the problem of male infertility. Taking 

into account the changes resulting from the evolution of the Y chromosome and their consequences, we 

must notice the possibility of losing this chromosome entirely within the human species. However, this is 
not a certain forecast, and even in the case of its realization, the existence of men seems to be unthreatened. 

Keywords: Y chromosome, evolution, male infertility. 
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Aptamery w diagnostyce i terapii chorób wirusowych  

– aktualny stan wiedzy 

1. Wprowadzenie 

Aptamery są krótkimi, jednoniciowymi cząsteczkami kwasu deoksyrybonukleino-

wego (DNA) lub rybonukleinowego (RNA). Najważniejszą cechą jaką charakteryzują 

się aptamery, jest ich zdolność do niezwykle specyficznego i trwałego wiązania 

różnorodnych molekuł o różnej wielkości czy pochodzeniu (atomy, cząsteczki 

organiczne oraz nieorganiczne, całe komórki). Strukturalna konformacja tych krótkich, 

50-90 nukleotydowych cząsteczek odpowiada za wiązanie się aptamerów z bardzo 

wysokim powinowactwem, które jak dotąd kojarzone było wyłącznie ze stosowaniem 

przeciwciał monoklonalnych. Porównując aptamery do przeciwciał można jednak 

zauważyć szereg zalet tych pierwszych m.in: znikoma immunogenność, efektywne 

wnikanie do komórek, niewielka zmienność podczas produkcji, prosta modyfikacja, 

niski koszt wytwarzania, krótki czas produkcji. W czasie ostatnich 25 lat poczyniono 

bardzo duże postępy w badaniach nad zastosowaniem aptamerów, w szczególności 

aptamerów RNA, jako cząsteczek terapeutycznych, diagnostycznych oraz analitycz-

nych. Dodatkowo zauważono możliwość wykorzystania aptamerów jako ukierunko-

wanych nośników leków czy biosensorów [1-3]. 

Aptamery DNA i RNA nie różnią się od siebie pod względem funkcjonalności, 

jednakże można dostrzec różnice w ich stabilności oraz dostępności. Aptamery RNA 

są mniej stabilne chemicznie ze względu na występowanie reaktywnej grypy hydro-

ksylowej w rybozie, wchodzącej w skład nukleotydów tworzących strukturę RNA, 

dlatego też stosuje się dodatkowe modyfikacje chemiczne mające na celu zwiększenie 

ich stabilności [4]. Wysoka reaktywność nukleotydów RNA oraz ich zdolność do 

tworzenia bardziej zróżnicowanych i złożonych struktur trójwymiarowych jest 

pomocna podczas procesu selekcji z bibliotek RNA aptamerów o wysokim powino-

wactwie oraz specyficzności [5, 6]. Selekcja aptamerów DNA jest zdecydowanie 

prostszą procedurą, ponieważ nie wymaga odwrotnej transkrypcji in vitro w każdym 

cyklu selekcjonowania. Dodatkowo koszt produkcji aptamerów DNA jest znacząco 

niższy [7-10]. 

Celem niniejszej pracy jest zebranie dotychczasowych informacji na temat 

produkcji aptamerów i ich zastosowania w diagnostyce i terapii różnych zakażeń 

wirusowych. 
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2. Proces produkcji aptamerów 

Aptamery są otrzymywane w drodze selekcji in vitro w procesie zwanym SELEX. 

Po raz pierwszy technika ta została zastosowana w 1990 r. przez Ellingtona i Szostaka 

i od tamtego czasu przeszła szereg unowocześnień, chociaż jej główne założenia 

pozostały niezmienione [7, 11]. W celu pozyskania oligonukleotydów zdolnych do 

selektywnego wiązania drobin z dużym powinowactwem wykorzystywana jest kombi-

natoryczna biblioteka sekwencji zarówno DNA, jak i RNA, która obejmuje wszystkie 

możliwe kombinacje sekwencji o określonej długości. Wielkość samego aptameru, jak 

i cząsteczek wchodzących w skład biblioteki mieści się zazwyczaj w przedziale 20–90 

nukleotydów. Proces samego selekcjonowania polega na inkubowaniu sekwencji 

wchodzących w skład całej biblioteki z molekułami docelowymi w dobranych warun-

kach. Wspomniane warunki nie muszą być warunkami fizjologicznymi, co nie jest 

możliwe w przypadku przeciwciał monoklonalnych. Podczas inkubacji dochodzi do 

specyficznego wiązania pomiędzy cząsteczką docelową a sekwencją wykazującą do 

niej najwyższe powinowactwo, a wyselekcjonowane w ten sposób aptamery zostają 

odzyskane, powielone i poddane kolejnym cyklom selekcyjnym. Powielanie apta-

merów po każdym cyklu selekcyjnym jest możliwe dzięki zastosowaniu sekwencji 

stałych, po obu stronach aptamerów, będących miejscem przyczepu białek enzy-

matycznych o właściwościach polimerazowych. Produktem amplifikacji PCR są 

dwuniciowe cząsteczki DNA, które następnie zostają przekonwertowane na cząsteczki 

jednoniciowe, wykorzystywane dalej w kolejnych cyklach selekcyjnych [11]. W przy-

padku aptamerów RNA proces powielania wydłużony jest o procedurę transkrypcji 

w warunkach in vitro przed reakcją PCR [7, 9]. Już 15-25 cykli umożliwia pozyskanie 

właściwego aptameru, specyficznego względem docelowej molekuły oraz wiążącego 

się z nią z bardzo dużym powinowactwem. Określenie stałej dysocjacji oraz sekwencji 

nukleotydowej pozyskanego aptameru umożliwia pozyskanie kolejnych jego 

cząsteczek na drodze syntezy chemicznej, już bez przeprowadzania selekcji w warun-

kach in vitro. Dzięki temu zmniejszają się koszty oraz skraca się czas pozyskiwania 

aptamerów.  

Konwencjonalna procedura selekcji aptamerów wymaga oczyszczonych i rozpusz-

czalnych białek docelowych. Niejednokrotnie jednak proces oczyszczania białek jest 

problematyczny i czasochłonny. Ciekawym podejściem, które w pewnym stopniu 

rozwiązuje ten problem jest tzw. Cell-SELEX, w którym to procesie obiektem docelo-

wym jest komórka, natomiast aptamer rozpoznaje jej powierzchnię, białka 

zewnątrzkomórkowe, lub wewnątrzkomórkowe w ich natywnej konformacji. Ta 

zdolność aptamerów jest niezwykle cenna z punktu widzenia diagnostyki, jak również 

terapii komórkowo specyficznych [13-15]. 
Procedura selekcyjna jest czasochłonna, dlatego też powstało kilka metod 

przyspieszonej selekcji aptamerów. Pierwszą z nich jest MARS (ang. magnetic-
assisted rapid aptamer selection). Metoda ta wykorzystuje magnetyczne kulki do 
oddzielenia oligonukleotydów DNA związanych do cząsteczek docelowych 
z niewielkim powinowactwem [16, 17]. Drugą jest selekcja jednoetapowa. Wyzna-
kowana biblioteka oligonukleotydów jest inkubowana z cząsteczkami docelowymi 
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przytwierdzonymi do szkiełek szklanych pokrytych PEG. Sekwencje niezwiązane, lub 
te o małym powinowactwie, są odrzucane przez intensywne mycie. Sekwencje 
związane z dużym powinowactwem do molekuł docelowych immobilizowanych na 
powierzchni szkiełek są później eluowane, a wybrane aptamery są amplifikowane, 
klonowane i sekwencjonowane [18-20]. 

3. Aptamery w diagnostyce infekcji wirusowych 

Warunkiem skutecznej terapii zakażeń wirusowych jest szybka i właściwa diag-
noza. Niejednokrotnie zdarza się, iż szybkie wykrycie infekcji jest problematyczne ze 
względu na występowanie wczesnego bezobjawowego stadium choroby. Powodzenie 
terapii w przypadku przewlekłych chorób wirusowych, takich jak HIV (ludzki wirus 
niedoboru odporności; ang. Human Immunodeficiency Virus) czy HCV (wirus zapa-
lenia wątroby typu C; ang. Hepatitis C Virus) jest ściśle zależne od czasu wykrycia 
choroby. Postawienie szybkiej diagnozy jest niemniej istotne w przypadku chorób 
mogących stanowić zagrożenie epidemiologiczne, gdzie liczba zakażeń zwiększa się 
w szybkim tempie. 

Obecnie diagnostyka infekcji wirusowych opiera się w głównej mierze na testach 
immunoenzymosorbcyjnych i molekularnych. Niestety z ich zastosowaniem wiąże się 
szereg wad i uniedogodnień takich jak: wieloetapowość przekładająca się na 
czasochłonność, wysoki koszt oraz mała czułość. Dodatkowo testy immunoenzyma-
tyczne opierają się na wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych, których pozyskanie 
jest kosztowne, długotrwałe oraz w pewnych przypadkach problematyczne lub 
niemożliwe. Stosowane aktualnie testy oparte na wykorzystaniu przeciwciał umożli-
wiają wykrycie infekcji wirusowych dopiero po wytworzeniu odporności w organi-
zmie gospodarza. Problem pojawiającego się okienka serologicznego rozwiązuje 
zastosowanie testów molekularnych, które pozwalają na bezpośrednie wykrycie 
materiału genetycznego wirusa, jeszcze przed wystąpieniem samej odpowiedzi układu 
immunologicznego. Jednakże oprócz niewątpliwie wysokiej czułości tego typu testów 
ich zastosowanie jest związane z bardzo wysokimi kosztami, które nie pozwalają na 
ich rutynowe wykonywanie podczas diagnostyki. 

Rozwiązaniem licznych problemów idących w parze ze stosowaniem testów 
immunoenzymatycznych oraz molekularnych mogą być aptamery. Niski koszt ich 
produkcji oraz możliwość pozyskania w prosty sposób wysoko specyficznych 
oligonukleotydów o wysokim stopniu powinowactwa do cząsteczek docelowych (np. 
antygenów wirusowych) sprawia, że aptamery wydaja się być obiecująca alternatywą 
dla stosowanych aktualnie procedur. Aptamery umożliwiają szybkie wykrywanie 
wczesnych (materiał genetyczny, białka wirusa) oraz późnych (przeciwciała wytwo-
rzone przez układ odpornościowy gospodarza) markerów infekcji wirusowej. Warto 
również wspomnieć o możliwości rozróżniania całych komórek na te, które są zdrowe 
lub zakażone wirusem [21, 22]. 

Aptamery posiadają bardzo duży potencjał diagnostyczny oraz terapeutyczny, 
jednak dopiero niedawno zaczęto prowadzić badania nad ich zastosowaniem 
w kontekście chorób wirusowych stanowiących, bądź mogących stanowić w przysz-
łości, poważny problem epidemiologiczny, takich jak: HIV, HCV, HBV (wirus 
zapalenia wątroby typu B; ang Hepatitis B Virus), HPV (wirus brodawczaka ludz-
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kiego; ang. Human Papilloma Virus), SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności 
oddechowej; ang. Severe Acute Respiratory Syndrome), ebola, wirus grypy. Szybkie 
postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie terapii jest istotne zarówno w kontekście dobra 
chorego, jak i ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii [22-28].  

Poniżej przedstawiono przegląd wyników badań nad zastosowaniem aptamerów 
w diagnostyce wybranych chorób wirusowych. 

3.1. Aptamery w diagnostyce zakażeń HIV 

HIV jest należącym do grupy lentiwirusów ludzkim wirusem niedoboru 
odporności. Zakażenie wirusem powoduje infekcję HIV, która z czasem prowadzi do 
AIDS [29]. HIV infekuje ważne komórki w ludzkim układzie odpornościowym, takie 
jak limfocyty TCD4+, makrofagi i komórki dendrytyczne. Gdy liczba limfocytów 
TCD4+ spadnie poniżej poziomu krytycznego, organizm chorego traci zdolność 
odpowiedzi komórkowej, a jednocześnie staje się coraz bardziej podatny na zakażenia 
oportunistyczne. Integracja wirusa z genomem gospodarza może prowadzić do 
utajonych lub aktywnych transkrypcyjnie form infekcji. 

Obecność wirusa HIV najczęściej sprawdza się poprzez zastosowanie klinicznych 
testów immunologicznych wykrywających przeciwciała HIV-1 i HIV-2 oraz antygen 
p24 HIV-1. Pozwalają one również na rozróżnienie typu wirusa. Zarówno testy 
immunoenzymatyczne, jak i PCR w czasie rzeczywistym są także akceptowalnymi 
metodami diagnostycznymi [30].  

Biosensory oparte na technikach powierzchniowego rezonansu plazmowego (SPR; 
ang. Surface Plasmon Resonance) i kwarcowej mikrowagi (QCM; ang. Quartz Crystal 
Microbalance) oraz technice diamentowego tranzystora polowego (FET ang. Field-
effect Transistor) wykorzystujące aptamery, które rozpoznają białka HIV, min: Tat 
oraz Rev stanowią dobrą alternatywę dla stosowanych obecnie testów ELISA [22, 24]. 

3.2. Aptamery w diagnostyce zakażeń HBV 

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) został podzielony na osiem genotypów od 
A do H. Głównym elementem cząstki wirusa HBV, a także najbardziej charakterys-
tycznym jej składnikiem jest antygen powierzchniowy zapalenia wątroby typu B 
(HBsAg) [31]. 

Najważniejszym celem diagnostycznym w przypadku HBV było opracowanie testu 
przesiewowego, który umożliwiałby wykrycie zakażenia w krótkim czasie po infekcji. 
Dlatego też Suh i wsp. opracowali szybki i tani test oparty na wykorzystaniu FRET 
oraz aptameru wiążącego powierzchniowy marker wirusa zapalenia wątroby typu B 
(HBsAg). Stworzony przez nich aptasensor wykazywał 40-krotnie wyższą wrażliwość 
od konwencjonalnie stosowanych metod diagnostycznych w przypadku tej jednostki 
chorobowej [32]. W 2015 r. wybrano nowy zestaw trzech różnych aptamerów DNA 
przeciwko HBsAg i zastosowano do opracowania platformy chemiluminescencji. 
Nowy aptasensor zaprojektowano sprzęgając aptamery z nanocząsteczkami magne-
tycznymi. Pozwoliło to osiągnąć pięciokrotnie niższy próg wykrywalności niż ofero-
wany przez obecnie stosowane testy immunoenzymatyczne (ELISA) [33]. 
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3.3. Aptamery w diagnostyce zakażeń HCV 

Biosensory aptamerowe wydają się być również obiecujące w przypadku wykry-

wania zakażeń wirusem HCV we wczesnych stadiach lub u pacjentów z immuno-

supresją, gdzie podstawowe testy oparte na stosowaniu przeciwciał są nieskuteczne. 

Lee i wsp. opracowali prototyp biosensora oparty na aptamerach RNA przeciw anty-

genowi rdzenia, specyficznie rozpoznający białko rdzeniowe HCV [34]. Później Chen 

ze swoim zespołem opracował wczesny test diagnostyczny oparty na kanapkowym 

teście immunoenzymatycznym w celu rozpoznania białek wirusowych HCV przy 

użyciu znakowanych biotyną aptamerów DNA przeciwko proteinie E2 [26]. Wang 

i wsp. oraz Shi z zespołem również przyczynili się do stworzenia platform diagno-

stycznych opartych głównie na znakowanych aptamerach przeciwko białkowi rdze-

niowemu HCV [35, 36]. W celu uproszczenia metody wykrywania HCV Hwang i wsp. 

wyeliminowali etap znakowania. Opracowano biosensor zdolny do pomiaru naprę-

żenia powierzchniowego w wyniku interakcji między unieruchomionymi aptamerami 

RNA a helikazą HCV [37]. Z drugiej strony Roh i inni opracowali bezobsługową 

platformę diagnostyczną do wykrywania i ilościowego oznaczania obecności wiru-

sowej polimerazy NS5B. Działanie testu oparto o użycie koniugowanych strepta-

widynowo-biotynowych aptamerów [38]. 

3.4. Aptamery w diagnostyce zakażeń HPV 

Materiałem genetycznym ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV) jest pojedyncza, 

dwuniciowa cząsteczka DNA. Większość zakażeń HPV nie powoduje objawów 

a infekcja rozwija się spontanicznie. Niekiedy jednak zakażenie wirusem może dopro-

wadzić do powstania brodawek, lub zmian przedrakowych, które zwiększają ryzyko 

wystąpienia nowotworu, np. raka szyjki macicy [39, 40]. 

W przypadku wirusa brodawczaka ludzkiego skupiono się na białkach E6 i E7, 

które sprzyjają nowotworzeniu oraz bardzo często są związane z rakiem szyjki macicy. 

Z tego powodu białka te stały się celem dla strategii zarówno diagnostycznych, jak 

i terapeutycznych. Belyaeva i wsp. stworzyli dwa aptamery RNA (F2 i F4) specyficzne 

dla proteiny E6, które indukowały apoptozę w komórkach zakażonych HPV16. Zaletą 

zastosowanych aptamerów była zdolność do hamowania interakcji pomiędzy E6 

i PDZ1 z Magi1, oraz brak wpływu na oddziaływania E6-p53 lub degradację p53 [41]. 

Toscano-Garibay i wsp. wyizolowali dwa aptamery (G5α3N.4 oraz Sc5-c3) mogące 

stanowić potencjalne narzędzie diagnostyczne aktywnego zakażenia HPV. Pierwszy 

z nich wykazywał swoistość dla białka E7, drugi natomiast rozpoznawał wiruso-

podobne cząsteczki HPV-16 L1 wytworzone przez bakulowirusy (VLPs) [27, 42].  

Warto także wspomnieć badania Grahama i Zarbla, którzy opracowali kilka 

aptamerów zdolnych do rozpoznawania z wysoką swoistością i powinowactwem 

komórek znajdujących się na wczesnych etapach kancerogenezy, które dopiero 

w późniejszych jej etapach przekształcają się w komórki raka szyjki macicy. Ich 

analiza może być niezwykle istotna dla identyfikacji nowych, wczesnych markerów 

kancerogenezy mediowanej zakażeniem HPV [43]. 
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3.5. Aptamery w diagnostyce zakażeń wirusem grypy 

Grypa jest uważana za najbardziej rozpowszechnioną chorobę zakaźną u ludzi. 

Wirus grypy jest wirusem RNA o bardzo dużym zróżnicowaniu. Stwierdzono, że 

u ludzi powszechnie występuje 18 typów tego wirusa. Klasyfikacja podtypów grypy 

bazuje na bardzo zmiennych białkach powierzchniowych: hemaglutyninie (HA) 

i neuraminidazie (NA). Niektóre typy wirusa np. wirus ptasiego podtypu H7N9 czy 

H5N1, który związany jest z wysoką śmiertelnością, charakteryzuje bardzo duża 

zjadliwość. Inne cechuje wysoka zdolność do rozprzestrzeniania się jak to miało 

miejsce w przypadku wirusa grypy typu A podtypu H1N1 (pH1N1), który spowo-

dował pierwszą pandemię XXI wieku. Dlatego też kluczowym wydaje się opracowanie 

szybkich metod diagnostycznych i terapeutycznych, które umożliwiłyby skuteczną 

walkę w wymienionymi wyżej szczepami wirusa [44-46]. 

Szybkość wykrywania wirusa grypy oraz kategoryzacja szczepów jest szczególnie 

ważna ze względu na wysokie ryzyko zakażeń, dużą wirulencję oraz wysoką 

częstotliwość mutacji, które często powodują pojawienie się nowych szczepów 

mogących przyczynić się do epidemii [47]. W celu wykrycia infekcji wirusem grypy 

najczęściej stosowane są przeciwciała skierowane przeciwko cząsteczkom wirusa lub 

przeciwciałom wytworzonym przez układ immunologiczny. Mimo iż przeciwciała 

zastosowane w celu wykrycia zakażenia są zdolne do rozróżniania typu wirusa (A, B), 

to w praktyce tylko kilka z nich jest stosowanych w rutynowej diagnostyce. Alter-

natywę dla typowania szczepu poprzez zastosowanie przeciwciał mogą stanowić 

aptamery specyficzne względem hemaglutyniny. Od 2004 r. opisano ponad 40 

aptamerów DNA i RNA, specyficznych do hemaglutynin (H1, H3, H5, H9 i Ha 

z wirusa B) oraz do całych wirusów (H5N1) [48]. 

 W związku z obawami dotyczącymi szczepów H1N1 oraz H5N1 zdecydowano się 

na selekcję aptamerów zdolnych do ich wykrywania. Dzięki Lee i wsp. powstały nowe 

testy oparte na aptamerach o kilkudziesięciokrotnie większej wrażliwości od typowych 

diagnoz serologicznych [49]. Konformacja aptamerów zmienia się w zależności od 

warunków: rodzaju i stężenia jonów, pH, temperatury. Na tej podstawie Wang i wsp. 

opracowali system wykorzystujący przewidywalną zmianę konformacji aptameru 

w zależności od zastosowanych warunków otoczenia. W konsekwencji pojedynczy 

znakowany fluorescencyjnie aptamer był w stanie zidentyfikować trzy różne typy 

wirusa grypy (grypa A H1N1, H3N2 i grypa B) w tym samym czasie, w zależności od 

modyfikacji warunków pracy. Zastosowanie tego typu testu redukuje koszty związane 

z produkcją wielu aptamerów specyficznych do jednego podtypu wirusa [50]. 

Obecnie stosowane metody wykrywania H5N1 AIV są obarczone kilkoma 

utrudnieniami. Izolacja materiału genetycznego oraz RT-PCR wymaga kilku dni, co 

dyskwalifikuje tą metodę jako szybki test. Dodatkowo stosowany w tym wypadku 

sprzęt oraz odczynniki są kosztowne. Istnieją szybkie testy oparte na ELISA czy 

paskach immunochromatograficznych, niestety są one mniej czułe i mniej specyficzne. 

Alternatywnym podejściem jest technologia wykorzystująca aptasensory bazujące na 

QCM, SPR oraz impedancji. 
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4. Zastosowanie aptamerów w terapii infekcji wirusowych 

Zastosowanie aptamerów nie ogranicza się wyłącznie do ich wykorzystania jako 

narzędzi diagnostycznych, ponieważ z powodzeniem mogą stać się ważnymi 

czynnikami terapeutycznymi. Istnieją dwa założenia terapeutyczne związane 

z aptamerami. Po pierwsze, aptamery DNA mogą hamować interakcje białko-białko 

poprzez specyficzne wiązanie się z docelowym białkiem, a tym samym działając jak 

antagoniści. Po drugie, aptamery DNA mogą poprzez wiązanie się z docelowym 

białkiem działać jako agoniści, promując jego funkcję. Za zastosowaniem terapeutycz-

nym aptamerów przemawia brak wzbudzanej immunogenności, możliwość rozpozna-

wania i wiązania szerokiej gamy molekuł, białek a nawet całych komórek.  

Zastosowanie aptamerów w celach terapeutycznych wymaga stworzenia sekwencji 

wysoce specyficznej oraz wykazującej długą egzystencję in vivo. Z powodu 

niewielkiej masy molekularnej aptamerów (5-15 kDa) są one usuwane podczas filtracji 

nerkowej oraz procesów metabolicznych. W celu przedłużenia czasu ich obecności in 

vivo, koniuguje się je z materiałami biodostępnymi takimi jak np. glikol polietylenowy 

(PEG) lub opłaszcza się nimi nanomateriały jak np. nanocząsteczki, liposomy czy 

kopolimery [51-55]. 

Niniejsza praca postara się przybliżyć założenia jak i cele terapeutyczne związane 

z zastosowaniem aptamerów na przykładzie terapii wirusa HIV. 

4.1. Aptamery w terapii zakażeń HIV 

Obecnie leczenie wirusa HIV polega na spowalnianiu progresji choroby oraz łago-

dzeniu objawów poprzez podawanie kombinacji leków antyretrowirusowych (cART). 

Lecznie cART obarczone jest szeregiem skutków ubocznych, a do tego jest dosyć 

kosztowne. Dlatego też zainteresowanie wzbudzają aptamery, które mogłyby zastąpić 

leczenie z wykorzystaniem leków antyretrowirusowych. W odpowiedzi na zaporze-

bowanie stworzono kilka aptamerów specyficznych dla różnych części genomu wirusa 

HIV-1, jak również białek wirusowych (proteaza HIV-1 (PR), odwrotna transkryptaza 

(RT), nukleokapsyd, gp120, Gag) oraz białek komórkowych (nukleolina, CD4, CCR5). 

Dowiedziono również, iż zastosowanie powyższych aptamerów skutecznie hamuje 

replikacje wirusa [56–59]. 

Właściwa ekspresja genów wirusowych jest zależna od długich terminalnych 

powtórzeń (LTRs). Zakłócenie funkcji tych domen poprzez wprowadzenie zmian 

w ich strukturze lub blokowanie ich interakcji z czynnikami wirusowymi lub komór-

kowymi może poważnie wpłynąć na przetrwanie wirusa w organizmie gospodarza. 

Aptamery RNA wiążące się do LTR HIV-1 DNA hamują proces transkrypcji. 

Najkrótsza cząsteczka RNA skutecznie zakłócająca replikacje wirusa hamuje HIV-1 do 

85% [60, 61]. 

W trakcie swojego cyklu infekcyjnego HIV musi przejść przez kilka etapów w celu 

zwiększenia liczby swoich kopii. Jeden z krytycznych kroków obejmuje przetwarzanie 

prekursorów poliproteiny Gag i Gag-Pol do ich dojrzałych funkcjonalnych form 

podczas dojrzewania wirusa. Wspomniany wyżej proces jest mediowany poprzez 

proteazę aspartylową (PR) zakodowaną w genomie wirusa. Hamowanie aktywności 
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proteolitycznej PR przez aptamery RNA prowadzi do wytwarzania niedojrzałych 

i niezakaźnych cząstek wirusa. Duclair i wsp. dowiedli, że aptamery RNA skierowane 

przeciw proteazie wirusowej mogą hamować replikację HIV in vitro [62–64]. 

Aktywność przeciwwirusową wykazują również aptamery przeciwko wirusowej 

integrazie (IN). Integraza jest niezbędnym enzymem podczas replikacji retrowirusowej 

ze względu na katalizację procesu integracji nowo zsyntetyzowanych wirusowych 

dsDNA z genomem gospodarza [65]. T30177 był pierwszym aptamerem blokującym 

działanie integrazy, na jego podstawie powstały później kolejne [66]. 

Odwrotna transkryptaza (RT) posiada dwie aktywności: polimerazy DNA oraz 

RNAzy H. Dwie wspomniane funkcje enzymatyczne RT, współpracują w celu 

przekształcenia RNA w dwuniciowy liniowy DNA [67]. Aptamery DNA takie jak np. 

37NT, skierowane przeciw odwrotnej transkryptazie wirusowej rywalizują z natural-

nym miejscem wiązania enzymu i w konsekwencji doprowadzają do zahamowania 

replikacji wirusa [68]. Innym podejściem może być hamowanie aktywności RNazy H 

jaką posiada RT [69]. Dwa aptamery DNA z sekwencjami bogatymi w G, o nazwie 

ODN 93 i 112, zdolne do tworzenia struktur G4, hamowały aktywność RNazy H RT-1 

RT w badaniach in vitro. Krótsze aptamery DNA pochodzące z ODN 93 i 112, 

o nazwach 93del i 112del, które zachowują zdolność do tworzenia stabilnych struktur 

G4, mogą zahamować również integrazę HIV-1 w zakresie nanomolarnym [70, 71]. 

Białko nukleokapsydowe (NC) HIV-1 odgrywa ważną rolę w montażu cząsteczek 

wirusa. Zahamowanie syntezy nukleokapsydów poprzez zastosowanie aptamerów 

wiążących dojrzałą formę białka NC wydaje się obiecującą terapią przez wzgląd na 

odporność wspomnianej proteiny na mutacje. Z tego też względu może być ono 

doskonałym celem terapii przeciwwirusowej [72, 73]. 

Proteina gp120 jest niezbędna wirusowi podczas wnikania do komórek, ponieważ 

rozpoznaje ona i dołącza się do receptora CD4, znajdującego się na powierzchni 

komórki, którą wirus chce zainfekować. W przeciągu paru lat powstało kilka 

niewielkich aptamerów blokujących aktywność gp 120. Niektóre z nich mogą wiązać 

się z pętlą V3 lub z miejscem wiązania CCR5 występującym na gp120 w sposób 

niezależny od CD4 [74-77]. 

Niska zmienność poliproteiny gag w porównaniu z innymi sekwencjami genomu 

HIV-1 była powodem jej wyboru jako kolejny cel terapeutyczny [78]. Opracowano 

dwa aptamery RNA przeciwko temu białku wiążące gag w regionie odpowiadającym 

białku macierzy (MA) lub nukleokapsydu (NC). Wyniki przeprowadzonych badań 

sugerują, że aptamery RNA mogą dostarczać nowych sposobów hamowania replikacji 

HIV [79]. 

HIV-1 powszechnie stosuje receptor chemokiny C-C typu 5 (CCR5) lub receptor 

chemokiny C-X-C typu 4 (CXCR-4) jako ko-receptory, które wraz z CD4 umożliwiają 

wirusowi wejście do komórek docelowych. Różnice występujące w CCR5 mają 

związek z opornością lub podatnością na HIV-1. CCR5 jako czynnik odpowiadający 

za wnikanie wirusa do komórek stanowi atrakcyjny cel komórkowy w leczeniu HIV-1. 

Tak więc wkrótce powstał aptamer RNA o nazwie G3 który jak się później okazało 

neutralizował zakaźność HIV [57]. 
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Za wnikanie wirusa do komórek odpowiedzialne jest również białko nukleoliny 

(NCL). Podobnie jak w przypadku CCR5 zauważono potencjalny cel terapeutyczny 

i wyselekcjonowano aptamer AS1411 skierowany przeciwko NCL. Badania przepro-

wadzone na kilu różnych szczepach wirusa dowiodły jednoznacznie skuteczność 

terapii z zastosowaniem wspomnianego aptameru [58]. 

Aptamery mogą również służyć jako elementy, które selektywnie rozpoznają 

i wiążą określone typy komórek lub tkanek. Poprzez przyłączenie cząsteczek leku, 

aptamery można stosować w celu jego dostarczania do konkretnych lokalizacji [80].  

5. Podsumowanie 

Aktualna diagnostyka medyczna podejmuje wiele wyzwań. Powodzenie leczenia 

oraz rokowania zależą w dużej mierze od szybkiego wykrycia infekcji wirusowej 

i wczesnego rozpoczęcia leczenia. Największym wyzwaniem zdaje się być występo-

wanie okienka serologicznego oraz fakt, że standardem diagnostycznym są nadal 

przeciwciała monoklonalne, z których wykorzystaniem wiąże się szereg ograniczeń. 

Testy molekularne, które mogą szybko wykrywać zakażenia wirusowe są wykony-

wane bardzo rzadko ze względu na ich bardzo wysoki koszt [23, 81, 82]. Roz-

wiązaniem wszystkich powyższych problemów mogą być aptamery, będące cząstecz-

kami kwasów nukleinowych zdolnych do detekcji białek i kwasów nukleinowych 

wirusów z bardo dużą czułością. Główną zaletą stosowania aptamerów w celach 

diagnozowania chorób wirusowych jest szybkość detekcji zakażenia tuż po kontakcie 

z patogenem[21, 22]. 

Z terapeutycznego punktu widzenia aptamery oferują równie dużo. Liczba obecnie 

stosowanych leków podczas terapii infekcji wirusowych jest niewielka, a same terapie 

z ich zastosowaniem niezbyt efektywne. Aptamery dzięki ich właściwościom 

selektywnego i specyficznego wiązania się do różnych cząsteczek mogą blokować 

wnikanie cząsteczek wirusa do komórek lub inhibować enzymy odpowiedzialne za 

ważne procesy, w tym replikację wirusa. Aptamery mogą również zostać wykorzys-

tane w celu dostarczania molekuł terapeutycznych do konkretnych komórek czy 

tkanek. Przewaga aptamerów nad przeciwciałami w kontekście szybkiej diagnostyki, 

proste metody produkcji i selekcji, oraz niskie koszty stosowania, przemawiają za 

wdrożeniem tych cząsteczek do diagnostyki i terapii chorób wirusowych.  
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Aptamery w diagnostyce i terapii chorób wirusowych – aktualny stan wiedzy 

Streszczenie 

Aptamery są krótkimi sekwencjami oligonukleotydowymi DNA lub RNA pozyskiwanymi w procesie 

selekcji in vitro zwanym SELEX. Charakterystyczną cechą dla aptamerów jest selektywne oraz wysoce 

specyficzne wiązanie cząstek docelowych z bardzo dużym powinowactwem. Ze względu na swoje 
właściwości aptamery mogą być wykorzystane jako skuteczne narzędzie zarówno diagnostyczne, jak 

i terapeutyczne. Aptasensory pozwalają na szybką, czułą oraz swoistą detekcję wczesnych (materiał 

genetyczny) oraz późnych (przeciwciała wytworzone przez układ odpornościowy) markerów zakażenia 

wirusem. Zastosowanie terapeutyczne polega na inhibicji enzymów odpowiedzialnych za ważne procesy 
przeprowadzane przez wirus, lub blokowaniu wnikania cząsteczek wirusa do komórek. Aptamery mogą 

również posłużyć do ukierunkowanego dostarczania leków. Szybkie i tanie metody produkcji oraz selekcji 

aptamerów, jak również przewaga nad przeciwciałami monoklonalnymi potwierdza ich potencjał 

diagnostyczny i terapeutyczny w kontekście chorób wirusowych. 
Słowa kluczowe: Aptamer, SELEX, wirus, diagnostyka 

Aptamers in the diagnosis and treatment of viral diseases – current state of 

knowledge  

Aptamers are short oligonucleotide sequences of DNA or RNA obtained by an in vitro selection process 
called SELEX. A characteristic feature of aptamers is the selective and highly specific binding of target 

particles with very high affinity. Because of their unique properties, they can be used as an effective 

diagnostic and therapeutic tool. Aptasensors allow for rapid, sensitive and specific early detection (genetic 

material) and late (antibodies produced by the immune system) markers of the virus infection. Therapeutic 
application involves the inhibition of enzymes responsible for important viruses processes or blocking 

virus entry into cells. Aptamers can also be used for targeted drug delivery. The fast and cheap methods of 

production and selection of aptamers, as well as the superiority of monoclonal antibodies, confirm their 

diagnostic and therapeutic potential in the context of viral diseases 
Keywords: Aptamer, SELEX, virus, diagnostics  



 

42 

Patrycja Horbowicz
1
, Monika Dźwierzyńska

2
 

Stabilność termiczna delecyjnych form  

ludzkich rybosomalnych białek P1, P2 

1. Wstęp 

We wszystkich żywych komórkach, zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycz-

nych, translacja języka nukleotydowego mRNA na język aminokwasowy polipem-

tydów przebiega przy udziale rybosomów. Rybosomy pełnią dwie zasadnicze funkcje 

– dekodowanie informacji genetycznej oraz tworzenie wiązania peptydowego. 

Aktywności te realizowane są za pośrednictwem dwóch dużych cząstek rybonukleo-

proteinowych o nierównej wielkości – podjednostek rybosomalnych. Każda podjed-

nostka zbudowana jest z co najmniej jednej cząsteczki rybosomalnego RNA (rRNA) 

oraz licznych białek. Mała podjednostka (30S u bakterii i archeonów, 40S 

u eukariontów) odpowiada za dekodowanie informacji genetycznej, natomiast duża 

podjednostka (50S u bakterii i archeonów, 60S u Eukaryota) katalizuje tworzenie 

wiązania peptydowego dzięki aktywności peptydylotransferazy (Rys. 1.) [1]. 

  

Rysunek 1. Struktura małej (a) i dużej (b) podjednostki rybosomalnej na przykładzie rybosomu 

prokariotycznego [2]  

Proces biosyntezy białka angażuje liczne czynniki białkowe o aktywności 

GTPazowej, tzw. GTPazy translacyjne (tGTPazy). Miejsce dokowania GTPaz transla-

cyjnych do rybosomu znajduje się na dużej podjednostce rybosomu i nazywane jest 

centrum GTPazowym (ang. GTPase-associated center, GAC). W skład centrum 
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GTPazowego wchodzi konserwatywny fragment rybosomalnego RNA, tzw. pętla 

sarcynowo-rycynowa (ang. sarcin-ricin loop, SRL), oraz charakterystyczna boczna 

wyniosłość, nazywana kciukiem rybosomalnym (ang. stalk). 

Kciuk rybosomalny jest jedyną strukturą rybosomu zbudowaną wyłącznie z białek, 

które występują w kilku kopiach. Białka bocznej wyniosłości rybosomu są wysoce 

konserwatywne ewolucyjnie, a ich punkt izoelektryczny mieści się w zakresie bardzo 

kwaśnego pH (pI=3-4). Ogólna struktura kciuka jest konserwatywna dla trzech domen 

świata ożywionego. U wszystkich organizmów podstawę kompleksu stanowi białko 

uL10, do którego wiążą się dimery białek kciuka [3].  

Pomimo współdzielenia głównej funkcji, kompleksy kwaśnych białek rybosomal-

nych u przedstawicieli trzech domen wykazują pewne różnice strukturalne (Rys. 2.). 

 
Rysunek 2. Struktura bocznej wyniosłości rybosomalnej u bakterii, archeonów i eukariontów. Prokariotyczny 

kompleks wyniosłości uL10/bL12 zbudowany jest z białka uL10 oraz dwóch lub trzech dimerów białka bL12. 

U Archaea kciuk rybosomalny składa się z białka uL10 oraz trzech kopii homodimeru (P1)2. U 

przedstawicieli Eukaryota do białka uL10 zakotwiczone są dwa heterodimery białek P1-P2 [4] 

 W komórkach prokariotycznych kciuk rybosomalny składa się z trzech homo-

dimerów białka bL12 przyłączonych do rybosomu za pośrednictwem białka uL10, 

które wraz z białkiem uL11 tworzy podstawę kompleksu [3]. Białko bL12 może 

występować w postaci acetylowanej na N-końcu (wcześniej opisywanej jako białko 

L7) lub pozbawionej grypy acetylowej (nazywanej wcześniej L12) [5]. Liczba 

dimerów bL12 przyłączonych do białka uL10 zależy od gatunku bakterii. U termofili 

kciuk rybosomalny może mieć strukturę heptameru uL10-(bL12)6, zawierającą trzy 

dimery białek bL12, bakterie mezofilne posiadają dwa takie dimery tworzące 

z białkiem uL10 pentamer uL10-(bL12)4, natomiast u niektórych cyjanobakterii 

w skład kompleksu kciuka rybosomalnego mogą wchodzić cztery dimery bL12 [6].  

U Archaea kompleks kciuka rybosomalnego jest heptamerem uL10(P1)6. Co 

ciekawe, kwaśne białka rybosomalne P1 archeonów wykazują homologię do swoich 

eukariotycznych odpowiedników, nie są natomiast homologiczne do odpowiedników 

bakteryjnych – białek bL12 [7, 8]. 

U eukariontów kciuk rybosomalny jest pentameryczną strukturą, zbudowaną 

z rybosomalnych białek P, które mogą ulegać fosforylacji, jednak rola tej modyfikacji 
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posttranslacyjnej nie została jeszcze dobrze poznana [3, 9]. Na podstawie podobień-

stwa struktury pierwszorzędowej białka P zostały podzielone na trzy grupy: białka P1 

i P2, będące funkcjonalnymi odpowiednikami bakteryjnego białka bL12, oraz białko 

uL10 (dawniej P0), odpowiadające prokariotycznemu białku uL10 [5]. Dodatkowo 

u roślin wyróżnia się grupę białek P3 [10]. Podstawę kciuka stanowią białka uL10 

i uL11, wchodzące w bezpośrednią interakcję z 28S rRNA. Do białka uL10 za 

pośrednictwem białka P1 kotwiczą heterodimery białek P1-P2, tworząc pentamer 

uL10-(P1-P2)2. U niższych eukariontów, np. u Saccharomyces cerevisiae, występują 

dwie formy białek P1 i P2: P1A, P1B, P2A i P2B, które preferencyjnie formują 

heterodimery P1A-P2B oraz P1B-P2A. U wyższych Eukaryota białka P1 i P2 

kodowane są przez pojedyncze geny [9, 11, 12]. 

Białka P1/P2 eukariotycznego kciuka rybosomalnego są jedynymi elementami 

rybosomu występującymi w postaci wolnej w cytoplazmie. W komórkach drożdżo-

wych, roślinnych i ssaczych możliwa jest wymiana pomiędzy cytoplazmatyczną pulą 

białek P a białkami związanymi z rybosomem [13]. Zmiana zawartości kwaśnych 

białek P i/lub ich fosforylacji może wpływać na aktywność rybosomu i powodować 

zmiany w biosyntezie białek [14]. W warunkach fizjologicznych cytoplazmatyczne 

białka P1 wykazują silne skłonności oligomeryzacyjne. Posiadają one strukturę tzw. 

stopionej globuli (ang. molten globule) i bez obecności swoich naturalnych partnerów 

do dimeryzacji (białek P2) nie są w stanie utworzyć poprawnej konformacji przes-

trzennej [15]. Białka P2 wykazują natomiast tendencję do tworzenia homodimerów. 

W strukturze pierwszorzędowej rybosomalnych białek P wyróżnia się trzy charak-

terystyczne regiony: domenę N-terminalną, elastyczną część centralną oraz domenę C-

terminalną [16]. N-terminalne domeny białek P (NTDs), zbudowane z ok. 65 

aminokwasów, różnią się swoimi właściwościami. Białko P1 posiada domenę N-

terminalną o przeważających właściwościach hydrofobowych, podczas gdy N-

terminalna domena P2 jest wysoce hydrofilowa. Domeny N-terminalne białek P1/P2 

cechują się wysokim poziomem ustrukturalizowania, z przeważającym udziałem 

struktur α-helikalnych [17, 18]. Rolą regionu N-terminalnego białek P jest dimeryzacja 

tych białek oraz kotwiczenie ich do rybosomu przez białko rybosomalne uL10 [19]. 

Centralną część białek P stanowi tzw. zawias (ang. hinge). Region ten zbudowany jest 

wyłącznie z alaniny, glicyny oraz proliny, nadających mu dużą elastyczność. Domeny 

C-terminalne (CTDs) białek P wyeksponowane są w stronę cytozolu i odpowiedzialne 

są za rekrutację do rybosomu czynników translacyjnych o aktywności GTP-azy [9]. 

Domeny te mają charakter nieustrukturalizowany i cechują się znaczną ruchomością 

[20]. Wszystkie organizmy eukariotyczne posiadają w domenie C-końcowej białek P 

identyczną 11-aminokwasową sekwencję, zawierającą szereg kwaśnych i hydrofo-

bowych aminokwasów (SDDDMGFGLFD) [21]. Konserwatywność ewolucyjna tej 

sekwencji aminokwasowej sugeruje, że odgrywa ona istotną rolę w funkcjonowaniu 

bocznej wyniosłości rybosomalnej Przypuszcza się, że jej funkcja polega na bez-

pośredniej interakcji z czynnikami zewnętrznymi. 

Kciuk rybosomalny jest strukturą wyjątkowo stabilną. Dotyczy to zarówno pełnego 

pentameru uL10(P1-P2)2, jak i heterodimerów białek P1-P2 [17]. Jednym z podstawo-
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wych parametrów umożliwiających ocenę stabilności białka jest jego termostabilność, 

charakteryzowana za pomocą parametru temperatury topnienia. Do licznych technik 

umożliwiających precyzyjne określenie temperatury topnienia preparatu białkowego 

przy zużyciu niewielkiej ilości materiału biologicznego należy m.in. nano-różnicowa 

fluorymetria skaningowa (ang. nano-differential scanning fluorimetry, nanoDSF). 

Metoda ta opiera się na pomiarze zmian intensywności emisji fluorescencji białka 

w roztworze, pochodzącej z aminokwasów aromatycznych: tyrozyny oraz tryptofanu. 

Podczas eksperymentu stale wzrastająca temperatura powoduje stopniowe rozfałdo-

wywanie białka, które obserwuje się jako ekspozycję na zewnątrz coraz większej ilości 

reszt tryptofanu i tyrozyny, co powoduje wzrost intensywności ich fluorescencji, jak 

również zmianę długości emitowanej fali (zwłaszcza w przypadku fluorescencji 

tryptofanu). Rozfałdowanie białka zachodzi zazwyczaj w wąskim przedziale tempe-

ratur. Wartość temperatury, w której ustanawia się równowaga pomiędzy sfałdowaną 

a rozfałdowaną formą białka, określana jest jako temperatura topnienia (ang. melting 

point, Tm). Wartość tę określa się na podstawie zmian intensywności fluorescencji 

tryptofanu lub na podstawie stosunku emisji fluorescencji przy długości fali 350 nm do 

intensywności emisji fluorescencji przy 330 nm, opisującego przesunięcie emisji 

tryptofanu podczas rozfałdowywania białka. 

Dzięki temu, że technika nanoDSF opiera się na pomiarze fluorescencji pocho-

dzącej od pierścieni aromatycznych tryptofanu i tyrozyny, wchodzących w skład 

struktury polipeptydu białkowego, badane cząsteczki nie muszą być znakowane 

dodatkowym fluoroforem, który potencjalnie mógłby zaburzać ich strukturę lub 

wpływać na ich fałdowanie. Co więcej, uzyskiwany sygnał fluorescencyjny pochodzi 

bezpośrednio od analizowanego białka, a nie przyłączonego do niego znacznika, 

ułatwiając tym samym właściwą interpretację uzyskanych danych. Wysoka specyfika 

pomiaru zmiany fluorescencji w technice nanoDSF pozwala również analizować 

preparaty zawieszone w buforach o różnym składzie, bez wyraźnego wpływu na 

wiarygodność prowadzonego pomiaru. Nano-różnicowa fluorymetria skaningowa 

stanowi zatem szybką i miarodajną metodę badania stabilności termicznej białek.  

2. Cel pracy 

Celem pracy było określenie wpływu delecji konserwatywnych 16-aminokwa-

sowych sekwencji C-terminalnych białek P na ich stabilność termiczną. 

3. Materiały i metody 

3.1. Odczynniki chemiczne 

Większość odczynników chemicznych użytych w pracy zakupiono w firmie POCH 

(Polska) oraz firmie Sigma (USA). Odczynniki wykorzystywane do manipulacji gene-

tycznych zakupiono w firmie Fermentas (Litwa). Wszystkie bufory przygotowywano 

z wykorzystaniem wody oczyszczonej przez układ Simplicity 165 (Millipore).  
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3.2. Szczepy ekspresyjne 

Nadprodukcję rekombinacyjnych białek rybosomalnych P1, P2 przeprowadzono 

z wykorzystaniem szczepu Escherichia coli BL21(DE3)RIL, zawierającego na 

genomie zintegrowany gen polimerazy RNA faga T7, będący pod kontrolą hybry-

dowego promotora lacUV5.  

3.3. Metody 

3.3.1. Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie 

Sekwencje DNA kodujące geny dla ludzkich rybosomalnych białek P1 i P2 oraz ich 

form delecyjnych, pozbawione 16 ostatnich aminokwasów w domenie C-terminalnej, 

zostały zamplifikowane metodą PCR przy użyciu jako matrycy biblioteki cDNA 

przygotowanej z komórek HeLa i wklonowane do wektora ekspresyjnego pT7-7. 

Transformację bakteryjną przeprowadzono przy użyciu metody TSS [22]. 

Nadekspresję białek P1, P2 oraz ich form delecyjnych indukowaną 0,5 mM IPTG 

przeprowadzono w układzie Escherichia coli BL21(DE3)RIL wg procedury opisanej 

w [17]. Oczyszczanie rekombinowanych białek P1, P2 przeprowadzono wg procedury 

opisanej dla białek drożdżowych [23], wykorzystując metody chromatografii jono-

wymiennej oraz chromatografii sita molekularnego. Heterokompleksy białek P1-P2 

przygotowano wykorzystując metodę wspólnej denaturacji i renaturacji [24]. 

3.3.2. Nano-różnicowa fluorymetria skaningowa (nanoDSF) 

Analizę stabilności termicznej dimerów białek P1-P2 oraz ich form delecyjnych 

przeprowadzono z wykorzystaniem nano-różnicowej fluorymetrii skaningowej przy 

użyciu aparatury Prometheus NT.48 (NanoTemper Technologies). Stężenie preparatów 

białkowych ustalono na ok. 1 mg/ml. Preparaty wprowadzono do kapilar o objętości 

10µl, które następnie umieszczono w zasobniku urządzenia Prometheus NT.48 

i poddano analizie fluorescencji. Wzbudzenia fluorescencji dokonywano przy długości 

fali 285nm. Emisję fluorescencji dla długości fali 330nm (fluorescencja charakter-

rystyczna dla tryptofanu w białku sfałdowanym) i 350 nm (fluorescencja tryptofanu 

w białku rozfałdowanym) mierzono w gradiencie termicznym od 20 do 95˚C, 

z szybkością przyrostu temperatury 1˚C/min. Uzyskane krzywe zmian intensywności 

fluorescencji pozwoliły na obliczenie temperatur topnienia poszczególnych komplek-

sów białkowych. 

3.3.3. Test statystyczny 

Do określenia istotności różnic pomiędzy wartościami temperatur topnienia 

poszczególnych dimerów białek P1-P2 wykorzystano jednoczynnikową analizę 

wariancji (ANOVA). 

4. Analiza wyników  

Metoda nano-różnicowej fluorymetrii skaningowej umożliwiła określenie tempe-

ratur topnienia dimerów białek P1-P2 oraz ich form delecyjnych. Białka o stabilnej 

strukturze cechują się wyższymi temperaturami topnienia niż białka całkowicie bądź 
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częściowo rozfałdowane [25]. A zatem, pomiar temperatury topnienia może być 

wykorzystywany do determinowania stanu białka w jego środowisku. 

W wyniku analizy uzyskano wykresy zależności stosunku intensywności fluores-

cencji przy długości fali 350nm do intensywności fluorescencji zarejestrowanej przy 

długości fali 330nm od temperatury. Pierwsza pochodna tych wartości tworzy 

pojedynczy pik, którego wierzchołek wyznacza temperaturę topnienia (Tm) kompleksu 

białkowego. Otrzymane wyniki przedstawiono na Wykresie 1. Wartości temperatury 

topnienia poszczególnych kompleksów białkowych zestawiono w Tabeli 1.  

 

 
Wykres 1. Wykresy zależności stosunku intensywności fluorescencji F350/F330 od temperatury uzyskane dla 

dimerów białek P1-P2 (A.), P1-P2ΔC (B.), P1ΔC-P2 (C.) i P1ΔC-P2ΔC (D.) przy wykorzystaniu metody 

nano-różnicowej fluorymetrii skaningowej. Linią przerywaną zaznaczono pierwszą pochodną; wierzchołek 

piku wyznacza temperaturę topnienia (Tm) poszczególnych kompleksów białkowych [opracowanie własne]  

Tabela 1. Zestawienie temperatur topnienia (Tm) analizowanych dimerów białkowych 

Kompleks białkowy Tm [°C] 

P1-P2 53,95±1,55 

P1-P2ΔC 52,45±1,15 

P1ΔC-P2 54,40±1,00 

P1ΔC-P2ΔC 53,60±0,60 

 Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pomiędzy temperaturami 

topnienia poszczególnych dimerów białek P1-P2 pozbawionych funkcjonalnych 

domen C-terminalnych nie występują istotne różnice (F(3,8)=1,64 p>0,05). 
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5. Wnioski 

Pozbawienie białek P1, P2 16 ostatnich wysoce konserwatywnych aminokwasów 

w domenie C-terminalnej nie powoduje zaburzenia ich struktury przestrzennej, nie 

wpływa również na zmianę ich stabilności termicznej. 
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Stabilność termiczna delecyjnych form ludzkich rybosomalnych białek P1, P2  

Streszczenie 

We wszystkich komórkach żywych proces biosyntezy białka zachodzi przy udziale rybosomów. Ważną rolę 

w tym procesie pełni kompleks kwaśnych białek bocznej wyniosłości rybosomalnej, tworzący z pętlą 

sarcynowo-rycynową centrum GTPazowe, odpowiedzialne za rekrutację czynników translacyjnych, tzw. 
translacyjnych GTP-az oraz katalizę hydrolizy związanego z nimi GTP. U wyższych Eukaryota wyniosłość 

boczna jest pentametryczną strukturą, zbudowaną z kompleksu białek uL10-(P1-P2)2, gdzie dimer P1-P2 

uważa się za jego jednostkę funkcjonalną. W strukturze białek P1/P2 wyróżnić można trzy domeny: domenę 

N-terminalną, odpowiedzialną za dimeryzację białek P1-P2 i kotwiczenie ich do cząsteczki rybosomu za 
pośrednictwem białka uL10, elastyczną domenę zawiasową, oraz domenę C-terminalną wraz z wysoce 

konserwatywnym fragmentem ostatnich kilkunastu aminokwasów, uznawanym za ich element funkcjonalny, 

wchodzący w bezpośrednią interakcję z czynnikami translacyjnymi. Przedmiotem niniejszych badań jest 

określenie stabilności termicznej delecyjnych form ludzkich rybosomalnych białek P1-P2, pozbawionych 16 
ostatnich aminokwasów, metodą nano różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF). Wartości tempe-

ratury topnienia badanych kompleksów wskazują na brak zaburzeń w fałdowaniu polipeptydów białek P1/P2 

po odcięciu konserwatywnej części C-terminalnego peptydu.  

Słowa kluczowe: kciuk rybosomalny, rybosomalne białka P, centrum GTPazowe, nano-różnicowa 
fluorymetria skaningowa (nanoDSF) 

Thermal stability of deletion forms of human ribosomal P1, P2 proteins  

Abstract 

Ribosomes are macromolecules responsible for protein biosynthesis in all living cells. The acidic 

ribosomal stalk complex fulfills a significant role in this process, and together with the sarcin-ricin loop it 

comprises the GTPase-associated center which coordinates GTP binding and hydrolysis of translational 
GTPases. In higher eukaryotes, ribosomal stalk is a pentameric structure consisting of uL10(P1-P2)2 

proteins where P1-P2 heterodimer is regarded as its functional unit. Three distinct domains can be 

distinguished in the primary structure of P1/P2 proteins: N-terminal domain responsible for dimerization of 

P1-P2 proteins and their anchoring to the ribosome, flexible hinge and C-terminal domain with the highly 
conserved sequense of the last amino acids, regarded as a functional element of the stalk proteins, directly 

interacting with translational factors. The aim of the study was to determine thermal stability of P1-P2 

proteins lacking the last 16 amino acids, using nano-differential scanning fluorimetry (nanoDSF). Melting 

points obtained show that there are no perturbations in P1/P2 polypeptides’ folding after removing the 
highly conserved C-terminal peptide. 

Keywords: ribosomal stalk, ribosomal P proteins, GTPase-associated center, nano-differential scanning 

fluorimetry (nanoDSF) 
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Morfologia jądra komórkowego w stanach 

fizjologicznych i chorobowych 

1. Wprowadzenie 

 Jądro komórkowe jest elementem ultrastruktury większości komórek człowieka. 

Przeważnie komórki mają jedno jądro komórkowe (monokariocyty), niektóre jak 

komórki mięśniowe prążkowane serca jedno lub dwa jądra komórkowe. Wiele jąder 

komórkowych występuje w komórkach mięśniowych prążkowanych szkieletowych. 

Komórki wysoce wyspecjalizowane takie jak erytrocyty, komórki soczewki oka oraz 

komórki górnych warstw naskórka nie mają jądra [1].  

Kształt jądra komórkowego zazwyczaj jest kulisty lub owalny, wrzecionowate 

kształty mają jądra komórkowe w komórkach mięśniowych gładkich, a jądra segmen-

towane występują w granulocytach. Kształt jądra komórkowego może zmieniać się 

w zależności od cyklu komórkowego. Również wraz ze starzeniem się komórki jądro 

może zmieniać swój kształt, może ulegać fragmentacji, zniekształceniu lub zanikowi.  

Budowa jądra komórkowego ma dynamiczną strukturę określaną terminem archi-

tektura wewnątrzjądrowa (rys. 1). W jej skład wchodzi osłonka jądrowa, macierz 

jądrowa, materiał genetyczny oraz struktury ziarniste: struktury SC-35 (splicing com-

partment), ciałka Cajala, ciałka PML (promyelocytic leukemia bodies) i transkryp-

cyjne, jądrowe OPT (Oct1 /PTF/ transcription) niezbędne w regulacji ekspresji genu [2]. 

Jądro otoczone jest podwójną błoną, nazywaną osłonką jądrową. Osłonka jądrowa 

składa się z dwu warstw wewnętrznej i zewnętrznej, między nimi znajduje się 

przestrzeń okołojądrowa [3]. W błonach osłonki występują pory jądrowe umożli-

wiające transport jądrowo-cytoplazmatyczny. Zewnętrzna błona jądrowa o charakte-

rystycznym składzie chemicznym z dużą ilością lecytyny i cholesterolu funkcjonalnie 

połączona jest z retikulum endoplazmatycznym szorstkim. Struktura błony wew-

nętrznej jest asymetryczna: od strony przestrzeni międzybłonowej jest gładka 

natomiast od strony nukleoplazmy wyścielona blaszką jądrową, która zawiera 

włókniste białka laminy [4].  

Otoczka jądrowa zawiera sieć białek, które oddziałują z błoną wewnętrzną jądrową 

i chromatyną [5]. Są to laminy i białka osłonki jądrowej asocjowane z laminami: 

nesperin, emetin, lamina-associated proteins 1 i 2 (LAP 1 i LAP 2), receptor lamin B 

(LBR) i inne. Główne typy to laminy A i B. Ssaki posiadają laminy A, które dzielą się 

na dwa podtypy a i c, które tworzone są w wyniku alternatywnego splicingu genu 
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LMNA. Laminy B tworzą dwa główne typy lamin B1 i B2, które są wynikiem 

ekspresji dwóch różnych genów. Laminy A, B1, B2 są farnesylowane na C-końcu 

(dodawana jest reszta izopropenowa, hydrofobowa) co sprzyja asocjacji z błoną 

wewnętrzną jądrową. Laminy C nie zawierają tej domeny. Schemat budowy osłonki 

jądrowej przedstawiono na rys.2 

 

 

Rysunek 2 Zarys morfologii jądra komórkowego, opracowanie własne na podstawie [4] 

W morfologii kompleksu porowego wyróżnia się trzy pierścienie; cytoplazma-

tyczny, środkowy, jądrowy utworzone przez białka kompleksu porowego – nukleo-

poryny. Liczba porów w osłonce jądra zależy od typu komórek oraz stanu metabo-

licznego jądra [6].  

Wnętrze jądra wypełnia macierz jądrowa – nukleoplazma. Głównym jej składni-

kiem są białka niehistonowe (>97%), niewielkie ilości RNA, fosfolipidów i cukry [7]. 

Białka niehistonowe pełnią funkcje enzymatyczne i strukturalne. Enzymatyczne białka 

niehistonowe jak polimerazy DNA, ligazy, kinazy, polimerazy RNA katalizują reakcje 

związane z procesami replikacji i transkrypcji zachodzącymi w jądrze komórkowym. 

Zaś białka niehistonowe strukturalne reprezentowane są przez laminy i nielaminowe 

polipeptydy specyficzne dla macierzy wewnętrznej. Substancja chromatynowa zawiera 

DNA, białka histonowe, białka niehistonowe kwaśne, RNA, jony metali, polisacharydy 

[4]. W jądrze w komórce diploidalnej w stadium interfazy można zaobserwować 

następujące poziomy organizacji chromatyny: włókno nukleosomowe 10 nm 

(średnica), włókno solenoidowe 30 nm, chromatynę interfazową 240-300 nm, 

w metafazie chromatyna ulega kondensacji i tworzy chromosomy o średnicy 800 nm 

[2]. W jądrze komórkowym w stadium interfazy chromosomy występują na obszarze 

terytorium chromosomowego (CT), podzielonymi przestrzeniami międzyteryto-

rialnymi (IC/ICD). Struktury te są dynamiczne, zmieniają się zależnie od aktywności 

genomu [8]. 



 

 

Morfologia jądra komórkowego w stanach fizjologicznych i chorobowych 

 

53 

 
Rysunek 2 Błona jądrowa: NPC – kompleks poru jądrowego, R – rybosomy. Białka połączone z laminami: 
pomarańczowe – białka osłonki jądrowej (1 – LAP2, 2 – MAN1, 3 – nespryna, 4 – emeryna, 5 – LBR, 6 – 

LAP1); niebieskie: 7 – barier to autointegration factor BAF, 8 – białko heterochromatynowe HP1; zielone – 

czynniki transkrypcyjne (9 – FOS, 10 – SREBP1, 11 – GCL, 12 – RB, 13 – MOK2), opracowanie własne na 

podstawie [9] 

2. Zmiany morfologii jądra w różnych rodzajach śmierci komórek  

Zmiany morfologii jądra komórkowego mogą być podstawą do określenia stanu 

fizjologicznego komórki lub diagnostyki chorób. Szereg zmian morfologicznych 

obserwuje się w komórkach w czasie procesu programowanej śmierci – apoptozy 

i w czasie śmierci martwiczej – nekrozy [10]. Podczas apoptozy następuje aktywacja 

wielu genów wyłączających mechanizm samozniszczenia komórek. Komórki apopto-

tyczne ulegają obkurczenia, zmienia się ich kształt, wielkość oraz zagęszczenie 

cytoplazmy. Zachodzą też zmiany w jądrze komórkowym, ulega ono obkurczeniu, 

chromatyna kondensuje. W dalszym etapie jądro komórkowe ulega fragmentacji i staje 

się składnikiem ciałek apoptotycznych [11].  

Nekroza zachodzi pod wpływem działania na komórki różnych szkodliwych 

czynników. Zazwyczaj nekrozie ulegają grupy komórek, a obserwowane objawy 

morfologiczne to pęcznienie, utrata integralności błony komórkowej, destrukcja 

organelli komórkowych. Jądro komórkowe podobnie jak i inne struktury komórkowe 

ulega dezintegracji na skutek wzmożonej aktywności enzymów hydrolitycznych 

uwalnianych z rozpadających się organelli. Nekrozie towarzyszy odczyn zapalny 

którego nie obserwuje się w apoptozie [12]. 

Na skutek nieprawidłowego przebiegu kontroli cyklu komórkowego może zacho-

dzić śmierć mitotyczna komórki. Podczas mitozy może dojść do nieprawidłowego 

rozdziału chromosomów co skutkuje powstawaniem komórek o wyższej ploidalności. 

Morfologiczne objawy śmierci mitotycznej to fragmentacja jądra oraz występowanie 

komórek dużo większych niż prawidłowe o jednym dużym jądrze (mononucleated 

giant cells) albo o kilku mniejszych jądrach (multinucleated giant cells) [13]. 

3. Charakterystyczne cechy fenotypu jądra w komórkach nowotworowych 

Atypia to nieprawidłowości struktury tkankowej rozpoznawane w diagnostyce 

mikroskopowej, które towarzyszą nowotworom. Budowa histologiczna narządu jest 

nieprawidłowa, a komórki charakteryzują się występowaniem nieprawidłowych mitoz 

z nasilonymi zaburzeniami wyglądu jądra komórkowego (dyskariosis). Do zmian 

morfologii jądra komórkowego obserwowanych w stanach patologicznych zaliczamy: 
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powiększenie, zróżnicowanie wielkości, występowanie wielu jąder, nadbarwliwość 

i różnobarwliwość [14]. Architektura jądra komórkowego w komórkach nowotworo-

wych często jest zmieniona, następuje rozdział chromatyny w nukleoplazmie, 

strukturalne zmiany w jąderku, w obszarze terytorium chromosomowym, nieprawi-

dłowa lokalizacja ciałek PML, zagłębienia, fałdowatość np. papillary thyroid 

carcinoma, polilobulacja czyli fragmentacja jądra np. niektóre adenocarcinomy [15]. 

Zmiany w kształcie jądra związane z nowotworami to zwiększona ciągliwość osłonki 

jądrowej. Podczas biopsji jądra komórek mogą ulegać dezintegracji, której przyczyna 

związana jest z zanikiem lamin A i C np. small-cell lung carcinoma. Następują też 

zmiany w organizacji chromatyny i położeniu terytoriów chromosomowych, takie jak: 

pogrubione agregaty heterochromatyny np. follicular thyroid adenoma, rozproszenie 

heterochromatyny np. small-cell lung carcinoma, zaniknięcie agregatów hetero 

chroma-tyny np. wiele carcinom. Wiele zmian nowotworowych związanych jest 

z translokacją części chromosomów oraz aktywacją nieaktywnych genów co ma 

wpływ na organizację terytoriów chromosomowych np. w wielu białaczkach, 

chłoniakach. Zmiany morfologii jąderka przejawiają się zmniejszonym lub słabo 

widocznym jąderkiem np. small-cell anaplastic lung carcinoma lub niespecyficznie 

zwiększonym jąderkiem [15]. Nowotworowe komórki różnią się od komórek 

normalnych występowaniem rozproszonych agregatów heterochromatyny, jej 

pogrubieniem i słabo widocznymi jąderkami. Obserwuje się także nieregularny kształt 

jądra, zwiększone jąderka, zwiększona zawartość euchromatyny [15]. Ocena komórek 

nowotworów złośliwych na podstawie badania mikroskopowego preparatów 

barwionych histochemicznie obejmuje: stopień dojrzałości komórek, podobieństwo do 

tkanki prawidłowej, wartość indeksów mitotycznych, wielkość, liczba jąderek, stopień 

pleomorfizmu komórkowego i jądrowego. Opisuje się także wielkość obszarów 

martwicy, naciekanie do tkanek otaczających, włóknienie, reakcję układu immuno-

logicznego [14].  

4. Morfologia jądra komórkowego w wybranych stanach patologicznych  

Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS), czyli jeden z typów progerii – 

przyśpieszonego starzenia organizmu, jest chorobą której cytologiczne symptomy 

dotyczą jądra komórkowego. Gen LMNA koduje informację o białku prelamin A, 

które po obróbce potranslacyjnej tworzy dojrzałą cząsteczkę białka laminy A. Mutacja 

genu LMNA powoduje zaburzenie prawidłowej obróbki potranslacyjnej i formowanie 

niedojrzałego białka – progerin. Około 18 mutacji w genie LMNA prowadzi do 

nieprawidłowego splicingu tego genu, w wyniku czego powstaje zmodyfikowana 

forma białka progerin, które jest krótsze o 50 aminokwasów od formy prawidłowej. 

Zmodyfikowane białko progerin ma większe powinowactwo do błony wewnętrznej 

w wyniku tego, że jest farnesylowane i karboksymetylowane. Większość tych mutacji 

to substytucja jednego nukleotydu i ona z kolei prowadzi do zaburzonej asocjacji lamin 

z błoną wewnętrzną w czasie cyklu komórkowego [9, 16]. Konsekwencją tej mutacji 

są zmiany na poziomie morfologii jądra komórkowego takie jak: zmiany w organizacji 

chromatyny, opóźnienie odtwarzania otoczki jądrowej po podziale komórkowym, 
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defekty segregacji chromosomów i hamowanie importu białek do jądra komórkowego. 

Progerin ma wpływ na tempo starzenia się komórek i jest przyczyną Hutchinson-

Gilford Progeria Syndrome (HGPS). Stwierdzono, że w normalnych fibroblastach 

obserwuje się peryferalną i nukleoplazmową heterochromatynę, zaś u osoby chorej na 

HGPS następuje zanik peryferalny heterochromatyny, pogrubienie laminy jądrowej 

i deformacja osłonki [16]. 

Anomalia Pelger-Huet to kolejny przykład choroby w wyniku której jądro ma 

specyficzną morfologię. Charakteryzuje je nieprawidłowa segmentacja, komórki osoby 

chorej mają zmniejszoną segmentację jądra w neutrofilach. Jest to choroba genetyczna, 

związana z mutacjami w genie LBR, który koduje receptor lamin B. To białko odgry-

wa ważną rolę, ponieważ wiąże się z błoną jądrową wewnętrzną laminy B i hetero-

chromatyną. U osób chorych homozygotycznych jest zmniejszona ekspresja receptora 

lamin B, co jest przyczyną zaburzonej funkcji tych komórek oraz anomalii szkielet-

towych [9].  

Rak przewodowy sutka to choroba w której zmiany dysmorficzne jąder komórko-

wych są dobrze rozpoznane. Jak podaje Karpińska-Kaczmarczyk [17] u kobiet 

młodszych bez przerzutów w węzłach chłonnych pachowych komórki raka sutka miały 

większe jądra komórkowe z większą liczbą jąderek. W guzach o średnicy mniejszej lub 

równej 20 mm i w guzach o niższym stopniu histologicznej złośliwości występowały 

mniej liczne jąderka i o mniejszym polimorfizmie kształtu niż w guzach większych 

i o wyższym stopniu histologicznej złośliwości. W rakach o niskim indeksie prolifera-

cyjnym i w rakach z ekspresją receptora estrogenów jądra komórek rakowych miały 

mniejszą powierzchnię i mniejszą liczbę jąderek o małym polimorfizmie w porów-

naniu do raków o wysokim indeksie proliferacyjnym i z ujemnym receptorem estroge-

nów. Powierzchnia jąderek w guzach bez przerzutów w węzłach chłonnych była 

większa niż w grupie z przerzutami w więcej niż 3 węzłach chłonnych pachowych. 

W rozpoznaniu złośliwości kluczowym wydaje się rozmiar guza. Indeks proliferacyjny 

pozwala wskazywać stany o gorszym rokowaniu oraz jest powiązany z innymi 

czynnikami kliniczno- patologicznymi [18].  

W śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN) jednym z głównych kryteriów 

rozpoznawczych zmian nowotworowych są nieprawidłowości jądrowe. Wyróżniamy 

trzy stopnie CIN. Wraz z narastaniem zmian wynikających ze stopniowego nasilenia 

procesu kancerogenezy, obserwuję się zmiany w morfologii komórek, polegające 

głównie na powiększaniu oraz zmianie kształtu jąder komórkowych. Ponadto 

stwierdza się różną intensywność zabarwienia chromatyny oraz zmniejszenie objętości 

cytoplazmy na korzyść jądra komórkowego [19, 20]. 

Diagnostyka nowotworów płuc to kolejny obszar gdzie można wykorzystać 

parametry morfologii jądra komórki [21]. Komórki raka płaskonabłonkowego mają 

często jądra hiperchromatyczne, różnego kształtu, pyknotyczne lub z zachowaną 

strukturą chromatyny, często zlokalizowane w centralnej części komórki. Jąderka 

wyraźne w jądrach niepyknotycznych. Z kolei komórki gruczolakoraka mają jądra 

komórkowe duże i jasne (tzw. pęcherzykowate), okrągłe lub owalne, zlokalizowane 

mimośrodkowo. Jąderka wyraźne, czasem bardzo duże, niekiedy liczne. 
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Rozpoznanie mikroskopowe chłonniaka opiera się na stwierdzeniu obecności poje-

dynczych charakterystycznych komórek olbrzymich z wielopłatowym, podwójnym 

jądrem (obraz przypominający sowie oczy), tak zwanych komórek Reed-Sternberga 

[22], lub w przypadku pojedynczego jądra komórek Hodgkina [23] otoczonych 

skupiskiem nienowotworowych komórek odczynowych [24]. Inny sposób diagnozo-

wania to selektywne wiązanie barwnika przez jądra komórek nowotworowych [25].  

5. Wnioski 

Ocena morfologii jądra komórkowego może być przydatna w opisie stanu 

fizjologicznego komórek, a także posiada potencjał diagnostyczny i jako metoda 

pomocnicza stosowana jest w diagnozowaniu nowotworów. Duży wpływ na 

prawidłową ocenę ma doświadczenie patologa, gdyż badania te w dużej mierze oparte 

są na subiektywnej ocenie. W nielicznych przypadkach wystarczy użyć tylko 

mikroskopii, aby ocenić czy występuje stan patologiczny np. anomalia Pelger-Huet. 

Obraz z mikroskopu może być przetwarzany przez komputerowy analizator obrazu, 

który na podstawie analizy statystycznej klasyfikuje wszystkie znaczące parametry 

jądra komórki [26]. Przykładem gdzie stosuje się tę technikę to rak przewodowy sutka. 

Ocena komórek rakowych obejmująca parametry morfometryczne jąderek i jąder w tej 

chorobie są statystycznie istotne ze znanymi czynnikami wpływającymi na jej 

rokowanie [17].  
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Morfologia jądra komórkowego w stanach fizjologicznych i chorobowych komórek 

Streszczenie  

Jądro komórkowe jest integralną częścią komórki. Główną jego funkcją jest przechowywanie, powielenie 

materiału genetycznego i regulacja procesów komórkowych za pomocą zmian ekspresji genów. W oparciu 

o literaturę przedmiotu przedstawiono współczesne poglądy na budowę jądra komórkowego w prawid-
łowej komórce. Morfologia jądra komórkowego jest charakterystyczna dla danych typów komórek, a jej 

zmiany mogą być podstawą do określenia stanu fizjologicznego komórki lub diagnostyki chorób. 

Stwierdzono korelację pomiędzy zmianami na poziomie ekspresji genów zachodzącymi w komórkach 

podczas np.: apoptozy, autofagii i procesów kancerogennych a powstawaniem pewnych charakterys-
tycznych cech fenotypu jądra komórkowego widocznych przy użyciu technik mikroskopowych. Zmiany 

kształtu jądra komórkowego, polimorfizm, zmiany segmentacji jądra, hiperchromazji, zwiększona liczba 

jąderek w jądrze komórkowym mogą być czynnikiem diagnostycznym w niektórych chorobach gene-

tycznych i nowotworowych np.: HGPS, anomalia Pelger-Huet. W oparciu o dostępną literaturę przedsta-
wiono możliwości wykorzystania atypii jądra komórkowego jako kryterium diagnostycznego. 

W przypadku niektórych chorób np. raka płuc, podejmowane są próby nadania badaniom histo-

chemicznym z uwzględnieniem obrazu jądra komórkowego znaczenia decydującego w rozpoznawaniu 

choroby. Wiarygodne i powtarzalne wyniki potwierdzane są dzięki komputerowym analizatorom obrazu 
i na podstawie analizy statystycznej. 

Słowa kluczowe: jądro komórkowe, atypia, morfologia, diagnostyka, 

Morphology of the cell nucleus in physiological and pathological states 

Abstract  

The cell nucleus is an integral part of the cell. Its main functions are storage and duplication of genetic 

material and regulation of cellular processes through changes in gene expression. Based on the literature 
we present contemporary views on the structure of the nucleus in a normal cell. The morphology of the cell 

nucleus is characteristic of the given type of cell, and changes in it can provide the basis for determining 

the physiological state of the cell or for diagnosis of diseases. Changes at the level of gene expression 

occurring in the cell during processes such as apoptosis, autophagy and carcinogenesis have been found to 
be significantly correlated with the appearance of certain characteristic features of the nuclear phenotype 

which are visible using microscopic techniques. Changes to the shape of the nucleus, polymorphism, 

changes in the segmentation of the nucleus, hyperchromasia, or an increased number of nucleoli in the 

nucleus may be a factor in the diagnosis of certain genetic diseases or cancers, such as HGPS or Pelger-
Huet anomaly. Based on the available literature, possibilities for using nuclear atypia as a diagnostic 

criterion are presented. In the case of some illnesses, such as lung cancer, attempts are being made to give 

histochemical tests including an image of the cell nucleus a deciding role in diagnosis of the disease. 

Reliable and repeatable results are confirmed by computer image analysis and by statistical analysis. 
Keywords: cell nucleus, atypia, morphology, diagnostic 
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Udział mezenchymalnych komórek macierzystych 
w regeneracji komórek nerek 

1. Podstawowe informacje o komórkach macierzystych 

Komórki macierzyste to komórki, które charakteryzują się zdolnością do samo-
odnowy i nieograniczonych podziałów. Różnicują się w wyspecjalizowane komórki 
wielu typów tkanek. Ze względu na pochodzenie komórek macierzystych dzieli się je 
na zarodkowe komórki macierzyste (ESC) i somatyczne komórki macierzyste (ASC). 
Zastosowanie w medycynie zarodkowych komórek macierzystych powoduje problemy 
etyczne. Ponadto poważną ich wadę stanowi niestabilność genetyczna mogąca 
prowadzić do nagromadzenia mutacji w komórkach, a także trudności w ukierunko-
waniu ich w właściwe komórki ze względu na szeroki potencjał różnicujący. Dlatego 
też częściej w badaniach wykorzystywane są somatyczne komórki macierzyste 
[1,2,3,4]. Nieprecyzyjne ukierunkowanie zarodkowych komórek macierzystych może 
wynikać z braku określonych warunków hodowlanych mających znaczny wpływ na 
ich efektywne różnicowanie w ukierunkowaną linie komórkową. Konsekwencją 
wprowadzenia zarodkowych komórek macierzystych do dorosłego organizmu może 
być różnicowanie się ich w komórki zawierające cechy wszystkich listków zarod-
kowych, czego skutkiem jest tworzenie potworniaków – zmian nowotworowych 
charakteryzujących się posiadaniem różnych tkanek. Somatyczne komórki macierzyste 
pojawiają się w organizmie człowieka po urodzeniu, a ich główną funkcją jest 
regeneracja uszkodzonych tkanek poprzez zastępowanie obumierających komórek.  

Istnieje również podział komórek macierzystych ze względu na ich zdolność do 
różnicowania się w wyspecjalizowane komórki. Totipotencjalne komórki różnicują się 
w komórki wszystkich listków zarodkowych i łożyska, a pluripotencjalne różnią się od 
nich brakiem możliwości do różnicowania w łożysko. Somatyczne komórki macie-
rzyste są multipotencjalne, co oznacza możliwość różnicowania tylko w komórki 
pochodzące z jednego listka zarodkowego. Oligopotencjalne komórki tworzą dwa 
rodzaje komórek dojrzałych, natomiast najmniejsze zdolności do różnicowania mają 
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komórki unipotencjalne, które różnicują się tylko w jeden typ komórek, ale ich cechą 
charakterystyczną jest zdolność do samoodnowy [1].  

1.1. Markery komórek macierzystych 

Rozpoznawanie rodzaju komórki odbywa się dzięki obecności markerów 
komórkowych, czyli białek obecnych na powierzchni błon komórkowych. Cytometria 
przepływowa to technika służąca do identyfikacji ekspresji markerów komórek 
macierzystych oraz określenia ich wielkości. Działa ona poprzez wybarwienie fluores-
cencyjne wybranych markerów, które wykazując ekspresję intensywnie się barwią. 
Ekspresja markerów komórkowych zachodzi podczas różnicowania komórek – 
w konsekwencji różne typy komórek mają charakterystyczne dla siebie markery 
pełniące określone funkcje.  

System CD (cluster of differentation) jest najpopularniejszą metodą rozpoznawania 
markerów komórkowych za pomocą antygenów różnicowania komórkowego. 
Obecność lub brak konkretnych markerów świadczy o przynależności do danego 
rodzaju komórek macierzystych oraz ich zdolności do hematopoezy. Jednym z rodza-
jów komórek macierzystych są mezenchymalne komórki macierzyste zaklasyfikowane 
do komórek niehematopoetycznych, dzięki obecności określonych markerów. 
Mezenchymalne komórki macierzyste charakteryzują się obecnością białek takich jak 
CD73, CD90, CD105 oraz CD166. Ponadto ich cechą charakterystyczną jest brak 
białek takich jak: CD14, CD34, CD45 oraz HLA-DR (humans leukocyte antygens- 
ludzkie antygeny leukocytarne), należące do głównego układu zgodności tkankowej 
(MHC) [5,6,7,8]. Komórki macierzyste posiadające marker CD45 różnicują się 
w komórki krwi tj. leukocyty, natomiast CD14 i CD11b są odpowiedzialne za 
ekspresję monocytów i makrofagów [7]. Natomiast marker CD44 jest białkiem adhezji 
komórkowej, który posiadają mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) [1]. Oprócz 
oznaczania antygenów, markery powierzchniowe pełnią rolę w ekspresji specyficznych 
receptorów np. c-kit, czyli markeru krwiotwórczych komórek macierzystych.[9] 
Istnieją również markery takie jak kinaza M2-P (tumor M2-PK), która jest enzymem 
charakterystycznym dla komórek proliferujących m.in. dorosłych komórek macie-
rzystych czy komórek nowotworowych. Dzięki obecności markerów powierzchnio-
wych możliwe jest określenie etapu różnicowania się komórek. Rozpoznanie ekspresji 
poszczególnych markerów może być jedną z trzech form klasyfikacji MSC, natomiast 
ze względu na intensywność badań nad markerami komórkowymi metoda ta nie jest 
uważana za najlepszą [7]. Dodatkowo markery komórek macierzystych reagują na 
zmiany środowiska, dlatego można zauważyć różnice pomiędzy komórkami 
hodowanymi w warunkach in vitro, a in vivo [1]. Markery są charakterystyczne dla 
danego gatunku lub populacji dlatego jednym z problemów dotyczących badań na 
modelach zwierzęcych, a zastosowaniem leczenia u człowieka jest różnica w ekspresji 
markerów pomiędzy gatunkami. Konsekwencją tego mogą być różnice w wynikach 
badań prowadzonych na zwierzętach, a skutkiem zastosowania badanej terapii 
u pacjentów [10]. 
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2. Mezenchymalne komórki macierzyste 

Jednym z rodzajów somatycznych komórek macierzystych są mezenchymalne 
komórki macierzyste (MSC) wykazujące multipotencjalność i różnicowanie w komór-
ki tkanek: kostnej, chrzęstnej oraz tłuszczowej [1, 7, 11]. Innymi cechami, którymi 
charakteryzują się mezenchymalne komórki macierzyste to adherencja do podłoża 
naczynia hodowlanego i morfologiczne podobieństwo do fibroblastów [1, 7, 11]. 
Trudność w ustaleniu charakterystycznych cech MSC stanowi fakt, że komórki te 
pozyskiwane są z różnych typów tkanek wykazujących różnice morfologiczne, 
w zdolnościach do różnicowania i ekspresji genów oraz białek [12]. 

2.1. Komórki zrębu pochodzące z tkanki tłuszczowej (ADSC) 

Mezenchymalne komórki macierzyste można wyizolować z wielu tkanek tj. szpiku 
kostnego, tkanki tłuszczowej i krwi. Najbogatszym źródłem mezenchymalnych 
komórek macierzystych jest tkanka tłuszczowa biała i brunatna. Tkanka tłuszczowa 
składa się ze zrębu zawierającego heterogenną populację komórek, w której większość 
stanowią adipocyty. Od położenia tkanki tłuszczowej zależy nasilenie niektórych 
właściwości komórek uzyskanych po obróbce tkanki tłuszczowej (tzw. SVF –
naczyniowej frakcji stromalnej). Przykładowo komórki uzyskane z okolic narządów 
wewnętrznych są bardziej podatne na apoptozę i mają mniejsze właściwości prolife-
racyjne niż komórki z tkanki tłuszczowej podskórnej, które natomiast proliferują 
szybciej, ale różnicują się wolniej [1]. Tkanka tłuszczowa jest również jednym 
z najlepszych źródeł mezenchymalnych komórek macierzystych ze względu na 
łatwość w jej pozyskiwaniu poprzez liposukcję, która jest mniej inwazyjną metodą niż 
metody otrzymywania komórek macierzystych z innych tkanek.  

Oprócz właściwości regeneracyjnych i łagodzenia przebiegu ciężkich chorób ważne 
są również właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące mezenchymalnych 
komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej, gdyż są one bardziej 
nasilone niż w komórkach pochodzących z innych źródeł. Działanie przeciwzapalne 
polega na aktywowaniu komórek MSC poprzez induktory reakcji zapalnej i rozpoczę-
ciu dwóch sprzężeń ujemnie zwrotnych. Pierwsze z nich polega na przekształceniu 
makrofagów prozapalnych w makrofagi przeciwzapalne za pomocą prostaglandyny 
PGE-2. Następnie drugie sprzężenie pobudza komórki MSC do wydzielania białka 
TSG-6, które blokując reakcję prowadzącą do wydzielania czynników prozapalnych 
hamuje ich wytwarzanie [12]. 

 Natomiast działanie immunomodulujące mezenchymalnych komórek macierzy-
stych ma obszerny zakres reakcji prowadzących do zmniejszenia reakcji zdolności 
podtrzymywania odpowiedzi immunologicznej wpływającej na reakcje zapalne. Działa 
m.in. poprzez hamowanie limfocytów T odpowiedzialnych za komórkową odpowiedź 
odpornościową, zatrzymywanie ich w fazie G0-G1 cyklu komórkowego oraz 
ograniczenie ich proliferacji, a przez to zmniejszenie cytotoksyczności[13]. Jest to 
istotne w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych np. cukrzycy typu I, reumatoidalnego 
zapalenia stawów (RA), tocznia rumieniowatego układowego [13]. Łatwe pozyskanie 
ich poprzez liposukcję umożliwia wykorzystanie MSC w medycynie regeneracyjnej do 
naprawy uszkodzonych tkanek komórkami autologicznymi pacjenta, co zmniejsza 
prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu. Autologiczne komórki macierzyste, 
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dzięki którym zachodzi regeneracja, mogą różnicować się w różne typy komórek 
umożliwiając odtwarzanie tkanek tj. tkanki kostnej, chrzęstnej, mięśniowej czy 
tłuszczowej [13].  

Adipogeneza jest wykorzystywana głównie do naprawy uszkodzeń tkanek 
miękkich np. uzupełnia ubytki po wycięciu guza. Preadipocyty i ADSC wypełniają te 
braki, ponieważ mają one korzystniejsze właściwości od dojrzałych adipocytów m.in. 
preadipocyty nie zawierają dużych kropli tłuszczu i zużywają mniej tlenu w przeci-
wieństwie do dojrzałych adipocytów, które dodatkowo powodują powstawanie blizn 
po przeszczepie. Dzięki zdolności ADSC do adipogenezy możliwe jest tworzenie 
banków komórek wykorzystywanych do odtwarzania tkanki tłuszczowej [1].  

Oprócz adipogenezy ADSC są zdolne do chondrogenezy i osteoblastogenezy. 
ADSC różnicują się również w miocyty i kardiomiocyty, natomiast mają one mniejszy 
potencjał do miogenezy niż inne mezenchymalne komórki macierzyste. Poprawa 
czynności serca następuje dzięki wydzielaniu czynnika wzrostu wspomagającego 
angiogenezę tj. VEGF – produkowanego przez kardiomiocyty otrzymane z ADSC na 
drodze różnicowania [13,14,15].  

2.2. Właściwości MSC 

Mezenchymalne komórki macierzyste mają wiele właściwości, dzięki którym mogą 
być wykorzystywane w leczeniu wielu chorób np. w ostrym uszkodzeniu nerek (AKI) 
czy cukrzycy, a nie tylko w medycynie regeneracyjnej. Umożliwia to parakrynne 
wydzielanie czynników wzrostu tj. VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczynio-
wego), FGF (czynnik wzrostu fibroblastów), TGF-β1 (transformujący czynnik wzrostu 
beta 1), czynników przeciwzapalnych tj. IL-10 (interleukina 10) i promujących 
angiogenezę przez MSC np. VEGF, TGF- β1 oraz ich właściwości immuno-
modulujące. Dodatkowo wydzielane są czynniki mitotyczne tj. TGF-α (transfor-
mujący czynnik wzrostu alfa), TGF- β1 i anty-apoptyczne np. STC-1 (stanniocalcin-1), 
SFRP2 (secreted frizzled related protein), co stymuluje wzrost tkanek, naczyń 
krwionośnych i skutkuje przywróceniem funkcji uszkodzonych narządów. Warto 
również wspomnieć o właściwościach przyspieszających gojenie się ran, gdyż odpo-
wiedzialne są za nie czynniki podobne do tych, które odpowiadają za promowanie 
angiogenezy m.in VEGF i HGF [12]. Trudno gojące się rany są charakterystyczne dla 
cukrzycy, a leczenie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi daje dużą nadzieję 
w polepszeniu sytuacji m.in. osób chorych na to zaburzenie metaboliczne [13].  

2.2.1. Promowanie angiogenezy 

MSC występują w ścianach naczyń krwionośnych i mogą brać udział w ich 
powstawaniu i funkcjonowaniu. Za wzrost unaczynienia odpowiedzialne są czynniki 
proangiogenne wydzielane przez komórkę tj. VEGF i TGF-β1. VEGF to czynnik 
wzrostu śródbłonka naczyniowego, który bierze udział w budowaniu sieci naczyń 
krwionośnych oraz zwiększaniu ich przepuszczalności. Dzięki tej funkcji ma 
zastosowanie w leczeniu stanów niedokrwienia narządów, które dzięki powstaniu 
dodatkowych naczyń krwionośnych mogą się zregenerować głównie poprzez 
zwiększony dopływ krwi, która dostarcza tlen i odżywia komórki. Mezenchymalne 
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komórki macierzyste wydzielają również cytokiny, które m.in. stymulują wzrost 
i proliferację komórek. Jednym z przykładów cytokin jest transformujący czynnik 
wzrostu beta 1 (TGF-β1), który pełniąc swoją funkcję także promuje angiogenezę [16]. 

2.2.2. Wydzielanie czynników wzrostu i czynników przeciwzapalnych 

Parakrynne wydzielanie czynników wzrostu przyspiesza regenerację uszkodzonych 
tkanek i narządów oraz gojenie się ran. Wydzielanie czynników przeciwzapalnych 
działa poprzez zwiększanie wydzielania przeciwzapalnej interleuliny-10 (IL-10) przez 
makrofagi, co przyczynia się do ograniczenia migracji neutrofili i niszczenia tkanek 
w wyniku działania stresu oksydacyjnego. W warunkach fizjologicznych wolne rodniki 
tlenowe powstałe podczas oddychania komórkowego są poddawane naturalnym 
mechanizmom antyoksydacyjnym na przykład mogą być to reakcje enzymatyczne, co 
zapewnia utrzymanie równowagi. Stres oksydacyjny jest zaburzeniem tej równowagi, 
polega on na aktywacji nadmiaru wolnych rodników na skutek czynników fizycznych 
tj. promieniowanie jonizujące, podwyższona temperatura, lub czynników chemicz-
nych. Rodniki wchodzą w reakcję z białkami, DNA oraz lipidami co skutkuje ich 
utlenieniem. Stres oksydacyjny prowadzi do niszczenia tkanek, a w najgorszym 
przypadku do apoptozy lub nekrozy. Niszczenie tkanek zachodzi poprzez uszkodzenie 
błony komórkowej, w której mechanizm oksydacyjny działa przez wytwarzanie 
utlenionych lub cyklicznych form kwasów tłuszczowych, które tworzą błonę 
komórkową, a także uszkodzenie DNA, które polega na rozrywaniu wiązań fosfodies-
trowych łączących nukleotydy, zmianie struktury zasad azotowych, a nawet detoksy-
rybozy [17,18]. Hamujący wpływ na neutrofile ma bardzo duże znaczenie, gdyż są one 
odpowiedzialne m.in. za szybkie reagowanie na szkodliwe dla organizmu substancje 
tworząc stan zapalny, uszkodzenia tkanek czy martwice powodowane niedokrwieniem. 
Za ten proces odpowiedzialne jest białko TSG-6 wydzielane przez mezenchymalne 
komórki macierzyste, które ma działanie przeciwzapalne [12]. 

2.2.3. Właściwości immunomodulujące 

Właściwości immunomodulujące zapobiegają rozwojowi nieprawidłowej odpo-
wiedzi odpornościowej poprzez hamowanie proliferacji limfocytów T i limfocytów B 
i zatrzymywanie procesu odpowiedzi immunologiczno-zapalnej. Modulowanie 
odpowiedzi immunologicznej odbywa się poprzez bezpośredni kontakt dwóch 
komórek lub przez wytwarzanie czynników wzrostu np. TGF-β1 lub HGF (czynnik 
wzrostu hepatocytów) [16]. Ma to zastosowanie w transplantacji MSC, ponieważ 
działania te zmniejszają ryzyko odrzucenia przeszczepu i zachorowania na GVHD. 
Oprócz wydzielania czynników immunosupresyjnych, mezenchymalne komórki 
macierzyste wydzielają cytokiny, czyli białka stymulujące proliferację i wzrost 
komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej np. IFN-γ (interferon typu 
II), TNF-alfa – wykazuje właściwości prozapalne i cytotoksyczne oraz IL-6 (inter-
leukina 6). Różnice w stężeniach cytokin decydują o wystąpieniu reakcji prozapalnej 
lub przeciwzapalnej, co ma znaczący wpływ na gojenie się ran i regenerację uszko-
dzonych narządów. Dodatkowo komórki MSC wykazują tropizm do miejsc, w których 
występuje stan zapalny, dlatego są one wykorzystywane jako nośniki terapeutycznych 
genów np. genów kodujących IFN-γ [12]. Mezenchymalne komórki macierzyste 
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z tkanki tłuszczowej wpływają znacząco na komórki układu odpornościowego, gdyż 
powodują ich supresję. Przykładem może być wcześniej wspomniane hamowanie 
neutrofili i hamowanie komórek NK, których cytotoksyczność prowadzi do śmierci 
komórki [13]. 

3. Choroby nerek, a właściwości lecznicze MSC  

Właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych mogą być wykorzystane 
w leczeniu uszkodzeń wielu narządów m.in. nerek. Główną rolę pełni tu parakrynne 
wydzielanie czynników promujących angiogenezę, gdyż powodem większości chorób 
nerek jest ich niedokrwienie, sepsa lub toksyny [19]. Zwiększenie liczby naczyń 
krwionośnych umożliwia dostarczenie większej ilości krwi, która transportując tlen 
odżywia komórki nerki. Zregenerowane komórki są zdolne do pełnienia dawnych 
funkcji [20].  

Niewydolność nerek może powodować stan zapalny wywołany stresem 
oksydacyjnym. Stres oksydacyjny polega na nadmiernym wytwarzaniu wolnych rodni-
ków w stosunku do mechanizmów antyoksydacyjnych. W warunkach fizjologicznych 
zachodzi równowaga pomiędzy tymi procesami, dlatego wolne rodniki w optymalnych 
stężeniach pełnią istotną rolę w organizmie m.in. kontrolując podziały komórkowe. 
Stres oksydacyjny powoduje zaburzenie tej równowagi poprzez np. zmiany w struk-
turze DNA i białek, które uczestniczą w reakcjach zachodzących w organizmie oraz 
zwiększając stężenie wolnych rodników, co skutkuje zaburzeniem procesów oddy-
chania komórkowego i prowadzą do zwiększenia szybkości proliferacji powodując 
niekontrolowane podziały [17]. Stres oksydacyjny często prowadzi do proliferacji 
fibroblastów, przez co odkłada się zbyt duża ilość macierzy zewnątrzkomórkowej, 
która prowadzi do uszkodzenia nerki [5]. Dysfunkcję nerek powoduje również 
negatywne działanie leków np. amfoterycyny B, która jest jednym z najskutecz-
niejszym antybiotyków przeciwgrzybiczych. Proces ten zwany jest nefrotoksycznością. 

3.1. Kliniczne zastosowanie MSC w terapii uszkodzeń nerek 

Jedną z najczęstszych chorób nerek jest ostre uszkodzenie nerek (AKI), czyli zespół 
kliniczny, który charakteryzuje się ostrym uszkodzeniem i szybką dysfunkcją tego 
narządu spowodowaną niedokrwieniem, sepsą lub szkodliwymi substancjami 
chemicznymi. [19]. Podanie komórek macierzystych bezpośrednio do nerki powoduje 
poprawienie ich sprawności dopiero po pewnym czasie co może potwierdzać fakt, że 
działanie MSC polega na parakrynnym wydzielaniu cząsteczek bioaktywnych [5]. 
MSC wydzielają czynniki proangiogenne np. VEGF, TGF-β1, mitogenne tj. TGF-alfa, 
TGF-β1 i antyapoptotyczne np. STC-1 (stanniocalcin-1), SFRP2(secreted frizzled 
related protein). Terapię z wykorzystaniem MSC pośród innych metod leczenia 
wyróżnia leczenie kilku procesów tj. stan zapalny, martwica czy niedokrwienie, a nie 
ukierunkowane działanie jak w innych metodach. [6,20]. 

Czynniki antyapoptyczne, czyli STC-1, SFRP2, TGF-β1, VEGF i HGF zmniejszają 
apoptozę komórek sąsiadujących z uszkodzonymi, przez co straty komórkowe są 
ograniczone. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i transformujący 
czynnik wzrostu beta 1 (TGF-β1), są również czynnikami promującymi angiogenezę. 
Zwiększają gęstość sieci naczyń krwionośnych co powoduje dostarczenie większej 
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ilości krwi i tlenu, który odżywia komórki i pozwala na przywrócenie ich funkcji 
i regenerację. Naczynia krwionośne pełnią również istotną rolę w odprowadzaniu 
zbędnych produktów przemiany materii oraz nadmiaru jonów wodorowych, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie komórek lub ich martwicę. Oprócz stymulacji 
wzrostu naczyń krwionośnych czynniki te odpowiedzialne są za ich ochronę, co może 
być wykorzystane po regeneracji nerki w celu utrzymania prawidłowego stanu 
komórek. Na proces ten wpływają również czynniki mitogenne, które zwiększają 
proliferację komórek oraz poprawiają krążenie krwi [6,20]. 

Ostra niewydolność nerek spowodowana niedokrwieniem (ONN, AFR) objawia się 
zmniejszeniem przepływu krwi przez nerki z powodu skurczu naczyń wewnątrz-
nerkowych, co może spowodować ostrą martwicę cewek nerkowych. Proces ten 
prowadzi kolejno do nekrozy proksymalnych kanalików nerkowych oraz dysfunkcji 
nerek. Zwiększenie ilości naczyń krwionośnych poprzez parakrynne wydzielanie 
czynników promujących angiogenezę umożliwi transport dodatkowych ilości krwi do 
komórek nerki, co pozwoli na jej regenerację oraz zapobiega to uszkodzeniu komórek 
dzięki odprowadzaniu toksycznych substancji.  

Martwicę charakteryzuje stan zapalny, który może być zmniejszony poprzez 
działanie czynników przeciwzapalnych ograniczających migrację neutrofili odpowie-
dzialnych za odpowiedź immunologiczną podczas reakcji zapalnej. Podatność cewek 
nerkowych na uszkodzenie wynika z ich bardzo dużego zapotrzebowania na tlen, 
dlatego niedokrwienie nerek skutkuje upośledzeniem oddychania komórkowego 
i uszkodzeniem komórek [21]. Czynniki wzrostu oraz czynniki proangiogenne 
pozwalają dostarczyć wystarczającą ilość tlenu do cewek nerkowych oraz zwiększyć 
liczbę kłębuszków nerkowych, które są najbardziej wrażliwe na braki tlenu [13,21].  

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) to choroba objawiająca się żywo czerwo-
nym rumieniem (w kształcie motyla) na twarzy. Pozostałe objawy to gorączka, obrzęki 
stawów oraz wystąpieniem stanu zapalnego narządów wewnętrznych m.in. nerek. 
Niewydolność nerek spowodowana nefropatią toczniową powodowana jest odkłada-
niem się przeciwciał w kłębuszkach nerkowych. Często skutkuje to kłębuszkowym 
zapaleniem nerek, które określa się jako zapalenie nerek w układowym toczniu 
rumieniowatym lub nefropatią toczniową (LN). Jest to choroba autoimmunologiczna, 
w której wytwarzane przeciwciała niszczą jądra komórkowe. Kompleksy immuno-
logiczne i występowanie przeciwciał swoistych przyczyniają się do powstania stanu 
zapalnego, który prowadzi do uszkodzenia nerek. Wytworzenie przeciwciał monoklo-
nalnych i wydzielanie czynników przeciwzapalnych może zahamować rozwój stanu 
zapalnego kłębuszków nerkowych [21]. Nefropatię toczniową można również leczyć 
poprzez parakrynne wydzielanie bioaktywnych cząsteczek promujących angiogenezę 
i poprawiających ukrwienie nerki, a także dostarczających tlen, który jest niezbędny 
w prawidłowym funkcjonowaniu cewek nerkowych. W tym celu można wykorzystać 
mezenchymalne komórki macierzyste [13,21]. 

Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) to choroba objawiająca się niedokrwis-
tością hemolityczną, trombocytopenią, tworzeniem się rozległych mikrozakrzepów 
oraz zmian patologicznych w obrębie nerek powodujących upośledzenie ich czynności. 
Jest to choroba o podłożu genetycznym [21], w której występują heterozygotyczne 
mutacje genu czynnika H, dlatego parakrynne wydzielanie czynników angiogennych 
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i przeciwzapalnych nie może wyleczyć pacjenta, a może tylko złagodzić objawy 
poprawiając ukrwienie nerki i zmniejszając jej stan zapalny [20]. 

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek typu II (MPGN II) to 
postępująca choroba z objawami nadciśnienia tętniczego, krwiomoczem i białko-
moczem oraz zespołem nerczycowym. Jest to choroba o podłożu genetycznym, 
w której występują homozygotyczne mutacje genu czynnika H skutkujące niedoborem 
lub brakiem tego czynnika, dlatego tak jak w zespole hemolityczno-mocznicowym 
objawy można jedynie złagodzić. Objawami tej choroby jest pogrubienie błony 
podstawnej kłębuszków nerkowych, które powstaje poprzez odkładanie się w niej 
zwartych złogów. Czynniki przeciwzapalne i czynniki wzrostu wydzielane przez 
mezenchymalne komórki macierzyste mogą złagodzić stan zapalny, a czynniki 
angiogenne poprawią ukrwienie nerki co może obniżyć ciśnienie tętnicze [21]. 

Zauważono również znaczącą poprawę w zastosowaniu mezenchymalnych komó-
rek macierzystych w przypadku transplantacji nerek. Mezenchymalne komórki 
macierzyste wywierają pozytywny wpływają na tolerancję przeszczepu przez organizm 
i następnie prawidłową czynność nerek. Umożliwiają to głownie ich właściwości 
immunomodulujące zmniejszające ryzyko odrzucenia przeszczepu i wspomagające 
jego przyjęcie przez organizm lub zminimalizowanie wystąpienia GVHD, czyli 
choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” będącej częstym powikłaniem wystę-
pującym po przeszczepie [6]. Działanie immunomodulujące polega na spowolnieniu 
proliferacji limfocytów T i zmniejszeniu stanu zapalnego. Dodatkowo czynniki 
proangiogenne odżywiają nerkę i odprowadzają zbędne produkty przemiany materii 
wspomagając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie tego narządu po przeszczepie. 
Niestety problemem tej terapii jest brak potwierdzenia długotrwałego działania MSC 
po przeszczepie, przez co nadal jest to temat intensywnych badań, a nie możliwości 
leczenia [22].  

3.2. Molekularne aspekty wpływu MSC na regenerację komórek nerki 

Obecnie trwają liczne badania in vitro oraz in vivo oceniające czy i w jaki sposób 
dochodzi do poprawy jakości komórek nerek pod wpływem działania mezenchy-
malnych komórek macierzystych.  

Jednym z czynników silnie neurotoksycznych jest cisplatyna. Należy ona do 
jednych z częściej stosowanych chemioterapeutyków między innymi w leczeniu 
nowotworów głowy, pęcherza moczowego, płuc, jajnika oraz prostaty. Mechanizm 
działania związany jest procesem alkilacji, zahamowaniem podstawowych procesów 
zachodzących w komórce m.in. replikacji i podziale komórkowym. Wykazuje ona 
jednak silnie działanie nefrotoksyczne poprzez akumulację w komórkach nerki. Jej 
stężenie jest regulowane poprzez dwa transportery błonowe: Ctr1 i OCT2, których 
dysfunkcję mogą skutkować nasileniem nefrotoksycznego efektu cisplatyny [23, 24]. 
Doniesienia wskazują na terapeutyczne działanie MSC oraz medium kondycjono-
wanego z nad komórek m.in. na uszkodzone działaniem cisplatyny nerki u szczurów 
i towarzyszące mu zwłóknienie [25-27]. Potwierdza to sugestie dotyczące 
parakrynnego działania MSC w procesie naprawczym. Medium kondycjonowane 
zawierając w swoim składzie czynniki wzrostu mogłoby zostać wykorzystane 
w regeneracji bez konieczności bezpośredniego wykorzystania komórek macierzystych 
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co zwykle wiąże się z większym ryzykiem [28]. Kokultura ludzkich nabłonkowych 
komórek kanalika proksymalnego nerki traktowanych cisplatyną z komórkami MSC 
wykazała polepszenie stanu komórek nerkowych oraz zaindukowanie procesu naprawy 
co może wskazywać na protekcyjne działanie MSC względem zastosowanego 
chemioterapeutyku, którego jednym z objawów niepożądanych jest niewydolność 
nerek [26]. Do podobnych wniosków doszli naukowcy badający toksyczność genta-
mycyny na ludzkie nabłonkowe komórki kanalika proksymalnego nerki. Hodowla 
w kokulturze z MSC pochodzącymi ze szpiku wykazała poprawę migracji i proli-
feracji, a tym samym zaindukowanie procesu regeneracji uszkodzonych komórek [29] .  

 Ponadto wzbogacenie medium kondycjonowanego z MSC melatoniną poprawiło 
przeżywalność komórek macierzystych oraz zwiększyło ich aktywność parakrynną. 
Dlatego też procedura ta mogłaby zostać wykorzystana w celu poprawy efektywności 
działania MSC np. w leczeniu niedokrwiennej choroby nerek [30].  

Głównym czynnikiem zaangażowanym w nefroprotekcyjne działanie MSC jest 
aktywność czynnika STAT3 (przekaźnik sygnału i aktywator transkrypcji 3) zwią-
zanego ściśle z procesem zwłóknienia nerek. Udowodniono, że proces ten jest hamo-
wany przez obniżenie aktywności czynnika STAT3 oraz produkcji metaloproteinazy 9 
(MMP-9), stymulującej proces włóknienia [31].  

Leczenie zaburzeń funkcjonowania nerek mezenchymalnymi komórkami 
macierzystymi daje duże nadzieje stworzenia nowych terapii. Jeżeli udałoby się 
zastosować tę metodę leczenia u ludzi zmniejszyłaby się liczba przeszczepów nerek, 
gdyż zregenerowane komórki nerek odzyskałyby swoje funkcje. Niestety, dotych-
czasowe badania prowadzone były na zbyt małej grupie badanych, lub wyłącznie na 
organizmach zwierzęcych dlatego stosowanie terapii mezenchymalnymi komórkami 
macierzystymi obecnie jest w fazie testów i badań przedklinicznych. 

3.3. Udział mezenchymalnych komórek macierzystych w nowotworach nerek 

Mezenchymalne komórki macierzyste dzięki swoim właściwościom biorą udział 
w wielu procesach- zarówno pozytywnych, jakimi są różne metody leczenia 
i regeneracji tkanek i narządów, jak i tych negatywnych, które stymulują procesy 
chorobowe np. rozwój nowotworu. Właściwości immunomodulujące mezenchymal-
nych komórek macierzystych związane są z wydzielaniem cytokin np. czynnika 
martwicy nowotworu TNF-α biorącego udział w obu tych procesach, który wykazuje 
zarówno działanie sprzyjające rozwojowi nowotworu jaki i przeciwnowotworowe. 
Działanie TNF-α zależy od jego stężenia w okolicy guza- podczas gdy jest wysokie 
prowadzi do apoptozy komórek nowotworowych, natomiast przy niskich stężeniach 
sprzyja rozwojowi guza [32]. Aktywność przeciwnowotworowa TNF-α charakteryzuje 
się cytotoksycznym działaniem skutkującym zniszczeniem zrębu guza, które jest 
efektem połączenia TNF-α z receptorem TNFR1 lub powodowane indukcją 
przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej poprzez cytotoksyczne działanie 
limfocytów T. TNF-α oddziałuje również na śródbłonek naczyń krwionośnych 
zwiększając jego przepuszczalność, sprzyjając jego degradacji, a w konsekwencji 
hamowaniu angiogenezy oraz stymulując adhezję neutrofili, monocytów i limfocytów 
do wewnątrz co sprzyja zapoczątkowaniu odpowiedzi immunologicznej [33-35]. 
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Natomiast działanie kancerogenne TNF-α polega na oddziaływaniu na proliferację 
transformowanych komórek co skutkuje utworzeniem guza. W następnym etapem 
dochodzi do angiogenezy, czyli ukrwienia guza co odżywia go i powoduje jego wzrost, 
a w ostateczności umożliwia przerzutowanie [34]. 

Poza wydzielaniem cytokin mezenchymalne komórki macierzyste mają właści-
wości, które w podobny sposób jak TNF-α, sprzyjają rozwojowi guza tj. parakrynnie 
wydzielane czynniki promujące angiogenezę i wzrost guza np. VEGF, czynniki 
antyapoptotyczne np. STC-1, zapobiegające niszczeniu komórek nowotworowych oraz 
czynniki mitotyczne np. HGF zwiększające proliferację komórek nowotworowych. 

Należy jednak pamiętać również o dobroczynnym wpływie mezenchymalnych 
komórek macierzystych w terapii nowotworów nerek. Jedną z metod terapii 
nowotworu nerek mezenchymalnymi komórkami macierzystymi może być wykorzys-
tanie ich jako nośniki leków. MSC mogą też być wprowadzane są do organizmu 
poprzez iniekcję, a dzięki ich tropizmowi i zdolności do migracji do komórek 
nowotworowych kierują się do miejsca rozwoju guza. Niestety temat ten jest dopiero 
w początkowej fazie badań [36,37]. 

4. Amfoterycyna B jako czynnik nefrotoksyczny  

Amfoterycyna B (AmB) należy do najskuteczniejszych antybiotyków przeciw-
grzybicznych o szerokim spektrum działania. Należy ona do grupy antybiotyków 
polienowych czyli związków posiadających wieloczłonowy pierścień z chromofo-
rowym fragmentem polienowym zamknięty wiązaniem laktonowym. Przyjmuje ona 
często postać leczniczą o nazwie Fungizon będącą połączniem amfoterycyny B 
z dezoksycholanem sodu [38]. 

Niestety jej kliniczne wykorzystanie tego leku jest często ograniczone przez jego 
silne właściwości nefrotoksyczne prowadząc nawet do śmierci. Badania dotyczące 
nefropatii polekowych sugerują, że aż u 30% osób stosujących amfoterycynę B 
zaobserwowano powikłania w postaci ostrej niewydolności nerek. Wśród elementów 
budujących nerkę najwrażliwsze na substancje toksyczne w tym również AmB są 
komórki kanalików proksymalnych ze względu na ich największą aktywność [39]. 
Działania niepożądane leczenia AmB obejmują również uszkodzenia wątroby, 
tj. działanie hepatotoksyczne [40] 

 Mechanizm anatomiczny amfoterycyny B związany jest z zespołami cewkowymi 
oraz obkurczaniem naczyń nerkowych. Zespoły cewkowe objawiają się obecnością 
cukru oraz aminokwasów w moczu, zaburzeniami wydzielania makroelementów oraz 
upośledzeniem zagęszczania i zakwaszania moczu. Dodatkowo amfoterycyna B 
obkurcza tętniczki doprowadzające co skutkuje zaburzeniem filtracji kłębuszkowej. 
Natomiast mechanizm molekularny działania nefrotoksycznego nie został jeszcze do 
końca wyjaśniony. Prawdopodobnie działa ona poprzez tworzenie porów i desta-
bilizację błony komórkowej [39-41]. Udowodniono, również że AmB indukuje 
ekspresję cytokin oraz chemokin zaangażowanych w uszkodzenie nerek m.in. wzrost 
ekspresji interleukiny 1b, TNFα, IL-6 oraz IL-8 [41]. 

Celem wielu badań jest wyeliminowanie toksycznych właściwości antybiotyku 
z zachowaniem właściwości przeciwgrzybiczych amfoterycyny B. Próby stworzenia 
nowej formy leku obejmują tworzenie kompleksów lipidowych, liposomalnych oraz 
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koloidalnych [41-43]. Niezwykle obiecujące wydaje się być zastosowanie tak zwanych 
nanocząstek uwalniających substancję aktywne w tym również antybiotyki o niskich 
dawkach,. Strukturami tymi są polimery na bazie poli-L-laktydu-ko-glikolidu, dzięki 
którym amfoterycyna B wykazywała by mniejszą toksyczność względem komórek 
prawidłowych z zachowaniem lub nawet zwiększeniem aktywności przeciwgrzybiczej 
[44, 45].  

5. Wnioski  

Mezenchymalne komórki macierzyste posiadają wiele właściwości tj. promowanie 
angiogenezy, wydzielanie czynników wzrostu i czynników przeciwzapalnych oraz 
zapobieganie rozwojowi nieprawidłowej odpowiedzi odpornościowej. Umożliwiają 
one leczenie uszkodzonych komórek nerek. Uszkodzenia te mogą być wywołane 
niekorzystnym wpływem antybiotyków m.in nefrotoksycznej amfoterycyny B. Trwają 
liczne badania nad stworzeniem nowych form AmB. Są to kompleksy AmB z jonami 
i preparaty lipidowe zmniejszają toksyczność amfoterycyny B. Dodatkowo badania 
dotyczące wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu 
zaburzeń funkcji nerek mogą w przyszłości posłużyć jako innowacyjne terapie 
nieuleczanych dotychczas chorób.  
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Udział mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji komórek nerek 

Streszczenie  
Komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do samoodnowy i nieograniczonych podziałów oraz 
różnicowania w wyspecjalizowane komórki wielu typów tkanek. Jednym z rodzajów somatycznych komórek 
macierzystych są multipotencjalne mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), które cechuje zdolność 
różnicowania się w komórki tkanek wywodzących się z mezodermy: kostnej, chrzęstnej oraz tłuszczowej. 
Mezenchymalne komórki macierzyste można pozyskać z wielu tkanek tj. szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej 
i krwi. Umożliwia to rozwój badań w celu wykorzystania ich w medycynie regeneracyjnej np. w leczeniu 
ostrego uszkodzenia nerek (AKI) charakteryzującym się dysfunkcją nerek spowodowaną ich niedokrwieniem. 
MSC wpływa korzystnie na regenerację komórek nerki m.in poprzez parakrynne wydzielanie bioaktywnych 
cząsteczek. 
Uszkodzenia nerek mogą być wywołane niekorzystnym wpływem różnych leków powodujących nefrotok-
syczność. Jedną z substancji o takim działaniu jest Amfoterycyna B (AmB), jeden z najskuteczniejszych 
antybiotyków przeciwgrzybicznych stosowanych przeciwko inwazyjnej chorobie grzybiczej (IFDs). Istnieje 
wiele form leku różniących się nasileniem nefrotoksyczności m.in. preparaty lipidowe czy kompleksy AmB 
z jonami. 
Zakres pracy obejmuje przegląd literatury dotyczącej wykorzystania mezenchymalnych komórek macie-
rzystych w regeneracji komórek nerki, ze szczególnym uwzględnieniem terapii nefrotoksycznego działania 
Amfoterycyny B. 
Słowa klucze: multipotencjalne mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), ostre uszkodzenie nerek 
(AKI), Amfoterycyna B (AmB) 

The influence of mesenchymal stem cells on kidneys regeneration 

Abstract 
Stem cells have an ability of self-renewing, unlimited divided and differentiation into more specialized 
cells with many kinds of tissues. One type of adult stem cells are multipotential mesenchymal stem cells 
(MSCs), that can differentiate to cells that comes from mesoderm layer e.g. bone, cartilage and adipocytes. 
 Mesenchymal stem cells can be isolated from many tissues: marrow, fat tissue and blood. It enables 
developing new studies in order to using MSCs in regenerative medicine e.g. acute kidney injury treating 
(AKI)-dysfunction of kidneys caused by ischemia. MSCs has a beneficial influence on kidney cells 
regeneration e.g. by paracrine secretion of bioactive molecules. Kidney injuries can be caused by 
unfavorable influence of some types of medicines that causes nephrotoxicity. One of the substances with 
this kind of effect is Amphotericin B (AmB) - one of most effective antifungal antibiotics against invasive 
fungal disease (IFDs). There are many forms of AmB with various intensity of nephrotoxicity e.g. lipid 
preparations or AmB complex with ions.  
That manuscript is concerning on mesenchymal stem cells in regeneration of kidney cells with special 
consideration of therapy nephrotoxic influence of amphotericin B.  
Key words: multipotent mesenchymal stem cells (MSC), acute kidney injury (AKI), amphotericin B 
(AmB) 
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Poszukiwanie metod optymalizacji terapii 

z wykorzystaniem nerwowych komórek macierzystych 

1. Wstęp 

Nerwowe komórki macierzyste (NSC; ang. neural stem cells) stanowią źródło 

nowych neuronów i komórek glejowych, a także wydzielają szereg związków biolo-

gicznie czynnych, w tym czynników neurotroficznych i neuroprotekcyjnych, takich jak 

neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF; ang. brain-derived 

neurotrophic factor) czy neurotroficzny czynnik pochodzenia glejowego (GDNF; ang. 

glial cell line-derived neurotrophic factor), przyczyniających się do podziałów 

i różnicowania komórek. NSC odgrywają również istotną rolę w zjawiskach plastycz-

ności mózgu przez całe życie [77].  
Badania wykonane na modelach zwierzęcych pokazały, że przeszczep komórek 

macierzystych w urazach struktur mózgowia sprzyja procesom regeneracji poprzez 

nasilenie proliferacji i synaptogenezy oraz utrzymanie prawidłowych funkcji 

poznawczych. Dzięki temu NSC mogłyby stanowić alternatywę dla leczenia farmako-

logicznego stosowanego w większości schorzeń neurodegeneracyjnych. Standardowo 

używane terapie jedynie łagodzą niektóre objawy oraz spowalniają postęp 

przewlekłych chorób. Testy na zwierzętach oraz nieliczne eksperymenty kliniczne 

ukazały potencjał terapii z wykorzystaniem NSC w całkowitym zahamowaniu dalszego 

rozwoju zaburzeń, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona [64, 72].  

Przygotowanie NSC do potencjalnych działań terapeutycznych może polegać na ich 

aktywacji in vivo, lub ex vivo w przypadku komórek wcześniej wyizolowanych 

z tkanki nerwowej lub otrzymywanych w wyniku różnicowania pluripotencjalnych 

komórek macierzystych. 

Mimo ogromnego postępu technologicznego, jaki dokonał się w medycynie na 

przełomie ostatnich dziesięcioleci, choroby neurodegeneracyjne wciąż stanowią 

problem, z którym „dzisiejsza” medycyna nie radzi sobie najlepiej. Usystematy-

zowanie wiedzy dotyczącej nerwowych komórek macierzystych, które de facto jest 

celem niniejszej pracy, zapewne nie jest kamieniem milowym, ale może przyczynić się 

do sprawniejszego poszukiwania optymalnych metod terapii tych schorzeń. 
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2. Neurogeneza fizjologiczna 

NSC to niezróżnicowane komórki obecne w rozwijającym się i dojrzałym 

ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). NSC definiowane są jako multipotencjalne, 

samoodnawialne komórki macierzyste różnicujące się do wszystkich głównych typów 

komórek pochodzenia ektodermalnego budujących OUN, czyli do neuronów, astrocytów 

i oligodendrocytów. NSC wykazują zdolność do odnawiania swojej puli i produkowania 

komórek progenitorowych. Komórki progenitorowe różnią się od komórek macie-

rzystych stopniem zróżnicowania. Los komórek progenitorowych, czyli ich ukierun-

kowanie do różnicowania się w określony typ komórki zostaje narzucony w momencie 

podziału niesymetrycznego. NSC nie występują rozproszone w całej tkance mózgowia, 

lecz rezydują w określonych obszarach mikrośrodowiskowych nazwanych niszami 

neurogennymi. W rozwoju embrionalnym, OUN rozwija się wokół układu komorowego. 

W obrębie ścian układu komorowego znajdują się NSC różnicujące się do komórek 

budujących mózgowie. Po zakończeniu rozwoju embrionalnego część z tych komórek 

pozostaje pod postacią dorosłych komórek macierzystych. NSC występują w warstwie 

komorowej i podkomorowej ściany bocznej komory bocznej (V-SVZ; ang. ventricular- 

subventricular zone) [1] oraz w brzuszno-bocznej ścianie komory trzeciej w pobliżu 

podwzgórza [2]. Poza układem komorowym, NSC występują także w warstwie 

podziarnistej zakrętu zębatego formacji hipokampa (SGZ; ang. subgranular zone) [3]. 

2.1. Neurogeneza komorowa 

NSC występujące w ścianie komory bocznej, wywodzą się z komórek embrional-

nego gleju radialnego. Po zakończeniu rozwoju mózgowia, stopień aktywności NSC 

i miejsca powstawania zróżnicowanych komórek ulegają zmianie [1, 4, 5]. Pierwszą 

komórką w procesie neurogenezy jest komórka typu B, która jest podobna do 

astrocytów i wykazuje ekspresję kwaśnego fibrylarnego białka glejowego (GFAP; ang. 

glial fibrillary acidic protein). Pod względem morfologicznym komórka ta posiada trzy 

części: część podstawną, ciało komórki i wypustkę. Część podstawna kontaktuje się 

z naczyniami krwionośnymi, a wypustka przebiega między ependymocytami wyście-

lającymi komorę boczną, co zapewnia kontakt z płynem mózgowo rdzeniowym (CSF; 

ang. cerebrospinal fluid) (rysunek 1) [6]. Taka budowa komórki B umożliwia 

monitorowanie składu CSF oraz krwi i tym samym regulację aktywności, co konsek-

wentnie przekłada się na intensywność neurogenezy [7]. Oprócz składników krwi 

i CSF, na aktywność komórek B ma wpływ macierz zewnątrzkomórkowa (ECM; ang. 

extracellular matrix), w której znajdują się czynniki wydzielane przez inne komórki 

uczestniczące w procesie neurogenezy [8]. 
Komórki typu B mogą występować w dwóch stabilnych stanach metabolicznych. 

Za pomocą cytometru przepływowego zidentyfikowano wyciszone nerwowe komórki 

macierzyste (qNSC; ang. quiescent neural stem cells) i aktywne nerwowe komórki 

macierzyste (aNSC; ang. activated neural stem cells) (rysunek 1). Zewnętrzne czynniki 

regulatorowe wpływają na wzajemne przechodzenie komórek w oba te stany. 

qNSC nie ulegają podziałom. Zachodzi w nich ekspresja białek odpowiadających 

za powiązania ze składnikami ECM i adhezję do naczyń krwionośnych. Komórki te są 
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wyspecjalizowane w aktywnym „nasłuchiwaniu” sygnałów z otoczenia. Na ich błonie 

cytoplazmatycznej występuje znacznie większa różnorodność receptorów niż na 

komórkach wchodzących w cykl komórkowy. 

aNSC zmieniają swoją morfologię, zanika wypustka zanurzona w CSF, a połą-

czenie z naczyniami krwionośnymi staje się słabsze. Nasilenie przemian metaboli cz-

nych oraz zmiana sposobu pozyskiwania energii z glikolizy na wydajniejszą fosfory-

lację oksydacyjną odzwierciedlają zmiany w metabolizmie, będące efektem aktywacji. 

W aNSC aktywne są także procesy naprawy DNA [9]. 

Aktywna komórka typu B ulega licznym podziałom symetrycznym oraz asymet-

rycznym różnicując się do komórek typu C. Komórki typu C zwane są także 

pośrednimi progenitorami. Podczas tworzenia się komórki C następuje jej ukierun-

kowanie, tzn. staje się ona unipotencjalna. Komórka typu C ulega zwykle trzem 

podziałom symetrycznym, by potem zróżnicować się do komórki typu A. 

Komórki typu A to neuroblasty, wykazujące słabnącą zdolność do proliferacji. 

Dzięki gradientowi czynników chemotaktycznych potrafią aktywnie migrować do 

miejsca swojego przeznaczenia [10] (rysunek 1). Neuroblasty powstające w warstwie 

podkomorowej komory bocznej są w stanie w razie potrzeby migrować po całym 

mózgowiu biorąc udział w procesach naprawczych. W zdrowym mózgu neuroblasty 

migrują głównie do prążkowia, struktury odpowiedzialnej za funkcje motoryczne oraz 

za mechanizmy uwagi. Rocznie wymieniane jest w ten sposób około 2,7% neuronów, 

głównie interneuronów pobudzających. Nowo powstające neurony tworzą połączenia 

elektrofizjologiczne. Dokładna funkcja tego procesu nie jest znana. Powstawanie 

nowych komórek w prążkowiu jest zaburzone w chorobie Huntingtona [11, 12]. 

U zwierząt laboratoryjnych z rozwiniętym zmysłem powonienia np. szczurów, 

neuroblasty migrują także do opuszki węchowej przez specjalny szlak migracyjny 

(RMS; ang. rostral migratory stream) o budowie podłużnej tuby zbudowanej 

z astrocytów. U ludzi występowanie RMS nie zostało udowodnione, a migracja neuro-

blastów do opuszki występuje w bardzo nikłym stopniu i nie ma charakteru zorgani-

zowanego. U gryzoni 5% neuronów opuszki jest wymienianych w ciągu 10 lat życia 

zaś u człowieka poniżej 0,1% [13, 81]. Mimo tak niskiej intensywności powstawania 

komórek w opuszce, jest możliwe wyizolowanie z tego miejsca komórek progeni-

torowych i ich hodowla celem przeszczepu [14]. 

2.2. Neurogeneza podwzgórzowa 

NSC zlokalizowane są również w obrębie brzusznej i brzuszno-bocznej ściany 

komory trzeciej. W tych miejscach neurogeneza zachodzi z mniejszą intensywnością 

niż w komorze bocznej. NSC występują tam pod postacią tanycytów. Tanycyty są 

komórkami pochodzenia nabłonkowego posiadającymi dwie wypustki. Jedna jest 

skierowana do wnętrza komory trzeciej i odpowiedzialna jest za monitorowanie składu 

płynu mózgowo-rdzeniowego, druga wypustka wchodzi do określonych jąder 

podwzgórza (rysunek 2). Tanycyty, od innych nerwowych komórek macierzystych 

odróżnia fakt, że oprócz funkcji progenitorowych spełniają także wiele funkcji 

specjalnych, nadrzędnych w stosunku do niektórych czynności ustroju. Tanycyty 
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przekazują poszczególnym jądrom podwzgórza informacje o składzie CSF, 

a pośrednio o stanie organizmu. Jądra te odpowiadają za tak zwane wyższe czynności 

fizjologiczne, jak kontrola metabolizmu, rytm dobowy, temperatura ciała, czy 

zachowania godowe. W wyniku podziałów asymetrycznych tanycyty produkują 

neuroblasty migrujące wzdłuż wypustek tanycytów do określonych jąder różnicujące 

się do neuronów [16] (rysunek 2). 
 

 

Rysunek 1. Szlak neurogenezy komory bocznej. Komórka B1/qNSC ulega aktywacji pod wpływem czynników 
zewnętrznych dając komórkę B2/aNSC, która wchodzi w cykl podziałowy. Komórka B2/aNSC ulega podziałom 

symetrycznym odnawiając swoją pulę oraz nieparzystym dając początek komórkom typu C, które mają charakter 

unipotencjalny. Po dokonaniu niewielkiej liczby symetrycznych podziałów komórka typu C różnicuje się do 
komórki typu A czyli neuroblastu zdolnego do migracji. Neuroblasty migrują na zewnętrznej powierzchni 

naczyń krwionośnych do swojego miejsca przeznaczenia, takiego jak uszkodzony obszar, czy prążkowie. 

B1/qNSC – wyciszona nerwowa komórka macierzysta, B2/aNSC – aktywowania nerwowa komórka 

macierzysta, C – pośredni progenitor, A – Neuroblast, E – Komórka śródbłonkowa, BV – naczynie krwionośne, 
CSF – płyn mózgowo-rdzeniowy komory bocznej. Opracowanie własne na podstawie [15] 

Ze względu na położenie w obrębie ściany komory trzeciej, morfologię i aktywność 

wyróżniamy kilka typów tanycytów (α-1, α-2, β-1, β-2). Każdy typ wysyła wypustkę 

i produkuje neurony dla określonego jądra. Przykładowo, typ β-2 kontaktuje się 

z naczyniami krwionośnymi łączącymi podwzgórze z przysadką. Ten typ tanycytów 

jest aktywny u niedojrzałych osobników i odpowiada za kształtowanie się strategii 

metabolicznej młodego organizmu na całe życie, w zależności od diety stosowanej 

przez matkę podczas ciąży. Jeżeli dieta była wysokokaloryczna powstaje więcej 

neuronów w jądrze łukowatym, które produkują proopiomelanokortynę (POMC) 

ograniczającą pobieranie pokarmu. Odwrotnie, niskokaloryczna dieta powoduje 

powstawanie mniejszej ilości neuronów w tym jądrze, przez co stężenie POMC jest 

niskie, a pobieranie pokarmu wysokie. Może to być powodem otyłości u wielu osób 

[16-18]. 

Za regulację powstawania nowych komórek nerwowych w obrębie jąder 

podwzgórza odpowiada rzęskowy czynnik wzrostu (CNTF; ang. ciliary neurotrophic 
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factor), który może być stosowany jako lek anorektyczny. CNTF powoduje wzrost 

poziomu neurogenezy podwzgórzowej, przez co powstaje więcej neuronów POMC 

hamujących pobieranie pokarmu. Oprócz kontroli funkcji metabolicznych neuroblasty 

migrują do miejsc w podwzgórzu, gdzie wiele neuronów ulega apoptozie na skutek 

ciężkich wyniszczających przeżyć, czy chorób psychicznych [18]. 

 

Rysunek 2. Proces neurogenezy podwzgórzowej. Tanycyty (T) wyścielają brzuszną i brzuszno-boczną ścianę 

komory trzeciej. Dzięki swoim wypustkom monitorują i przekazują informacje o składzie płynu mózgowo 
rdzeniowego do właściwych jąder podwzgórza. Tanycyty pod wpływem informacji ze środowiska ulegają 

podziałom asymetrycznym tworząc neuroblast (P) migrujący po wypustach tanycytów do odpowiednich jąder 

podwzgórza, by dać początek nowej komórce nerwowej (N). Obszary zajmowane przez odpowiednie jądra 

podwzgórza oddzielono od siebie przerywaną linią. V3 – światło komory trzeciej, P – komórka 
progenitorowa/neuroblast, N – nowy neuron, ME – wyniosłość pośrodkowa, ARN – jądro łukowate, VMN – 

jądro brzuszno-przyśrodkowe, DMN – jądro grzbietowo przyśrodkowe. Opracowanie własne na podstawie [17] 

2.3. Neurogeneza hipokampalna 

Neurogeneza hipokampalna przebiega w warstwie podziarnistej i ziarnistej zakrętu 

zębatego oraz ma odmienny przebieg i funkcje od neurogenezy układu komorowego. 

Powstawanie nowych neuronów w warstwie ziarnistej zakrętu zębatego jest niezbędne 

do formowania się długotrwałej pamięci przestrzennej oraz odpowiada za rozdziel-

czość pamięci. 
NSC znajdujące się w warstwie podziarnistej zakrętu zębatego, nazywane komór-

kami typu 1, są pierwszymi komórkami szlaku neurogenezy hipokampalnej. Hipokam-
palne NSC mają charakter glejowy, są podobne do astrocytów, charakteryzują się 
nieregularnym trójkątnym kształtem z licznymi kolcami oraz wypustkami skie-
rowanymi ku warstwie ziarnistej. Komórki typu 1 wykazują ekspresję GFAP, nestyny 
i BLBP (ang. brain lipid binding protein), od astrocytów odróżnia je brak ekspresji 
białka wiążącego wapń S-100β. Pod wpływem działania czynników zewnętrznych 
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właściwa NSC (komórka typu 1) ulega podziałom asymetrycznym dając pośredni 
progenitor (komórkę typu 2), która przestaje wykazywać ekspresję GFAP, zanikają 
u niej także wypustki. Komórki typu 2 intensywnie proliferują odnawiając swoją pulę. 
Za różnicowanie się do pośrednich progenitorów do neuroblastów (komórek typu 3) 
odpowiada Tlx (marker tailless). Komórki typu 3 migrują do warstwy ziarnistej zakrętu 
zębatego by tam różnicować się do młodych komórek ziarnistych. W przeciwieństwie 
do neuroblastów pochodzących z warstwy podkomorowej komory bocznej, 
neuroblasty w hipokampie są w stanie przemieszczać się tylko na niewielkie odleg-
łości, fizjologicznie migrują jedynie do przylegającej warstwy ziarnistej i tam różnicują 
się do neuronów (rysunek 3). Szacuje się że 30% komórek zakrętu zębatego powstaje 
po urodzeniu [82]. Proces dojrzewania nowo powstałych neuronów ziarnistych jest 
regulowany przez impulsację z kory śródwęchowej (EC) która tworzy z komórkami 
ziarnistymi przestrzenne połączenia synaptyczne które w procesie dojrzewania 
komórki ulegają konwersji na klasyczne synapsy (rysunek 3). Właściwości elektro-
fizjologiczne, takie jak wartość progowa LTP (długotrwałego wzmocnienia synap-
tycznego), dojrzewających neuronów ulegają zmianie dzięki czemu są one w stanie 
odpowiednio zintegrować się z istniejącą siecią nerwową. Nowe komórki nerwowe 
tworzą część składową kręgu Papeza. Z neuronów warstwy ziarnistej, zarówno tych 
nowych, jak i powstałych w rozwoju zarodkowym, włóknami kiciastymi aksony 
dochodzą do komórek piramidalnych i interneuronów zakrętu hipokampalnego, 
a dokładnie do pola CA3 oraz w mniejszym stopniu, do pola CA1 [3]. Powstałe 
neurony ziarniste wysyłając aksony w kierunku komórek piramidalnych uczestniczą 
w procesie różnicowania wzorców (ang. pattern separation). Tworzą nowy szlak 
neuronalny, bez którego informacja w hipokampie uległaby nałożeniu z innym śladem 
pamięciowym, a nowa informacja nie mogłaby być zapamiętana bez wymazania innej 
[19, 20]. Zaburzenia procesu neurogenezy hipokampalnej są odpowiedzialne za 
powstanie takich schorzeń, jak epilepsja skroniowa i zaburzenia depresyjne [21]. 

 

Rysunek 3. Neurogeneza hipokampalna z zaznaczoną migracją powstających komórek. Typ 1 – komórka 

prekursorowa, Typ 2 – pośredni progenitor, Typ 3 – neuroblast, mN – młody (nowo powstały) neuron,  

N – dojrzała komórka nerwowa, GZ – warstwa ziarnista (ang. granular zone), SGZ – warstwa podziarnista  
(ang. subgranular zone), EC – aksony pochodzące z kory śródwęchowej (ang. entorhinal cortex).  

[Opracowanie własne]  
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3. Udział nerwowych komórek macierzystych w procesach naprawczych 

Mechanizmy naprawcze z udziałem NSC można klasyfikować z uwagi na ich 

zdolność do różnicowania oraz wydzielania czynników zwiększających przeżywalność 

komórek w obrębie uszkodzenia. 
Niezróżnicowane neuroblasty już podczas przemieszczania się zaczynają wydzielać 

neuroprzekaźniki, hormony i inne czynniki wpływające na przeżywalność pozostałych 

komórek mózgu. Stymulują one także angiogenezę za sprawą wydzielania śródbłon-

kowego czynnika wzrostu (VEGF; ang. vascular endothelial growth factor) [22]. Po 

dotarciu do miejsca swojego przeznaczenia biorą udział w regeneracji ulegając 

różnicowaniu oraz tworząc połączenia szczelinowe z lokalnymi komórkami. 

Połączenia typu szczelinowego odgrywają kluczową rolę w przeżywalności dojrzałych 

neuronów. Jedna różnicująca się komórka macierzysta potrafi utworzyć połączenia 

szczelinowe z kilkoma komórkami nerwowymi. Złącza szczelinowe umożliwiają 

dostarczanie czynników troficznych oraz usuwanie produktów przemiany materii 

związanych z uszkodzeniem komórki gospodarza. Przez połączenie przedostają się 

ponadto jony, cAMP, ATP, aminokwasy, polipeptydy oraz RNA [23]. 

W obrębie zmienionej chorobowo tkanki, komórki wydzielają czynniki modulujące 

proces neurogenezy. Zwiększają one aktywność NSC znajdujących się w obszarach 

neurogennych, a przez to liczbę komórek progenitorowych biorących udział 

w naprawie uszkodzeń. Neuroblasty dzięki adhezynom i integrynom są zdolne do 

migracji po zewnętrznej powierzchni naczyń. Kierunek migracji nadaje neuroblastom 

gradient czynników chemotaktycznych [24]. Podczas zapalenia za wydzielanie 

czynników chemotaktycznych odpowiedzialne są komórki nabłonkowe wydzielające 

angiopoetynę 1 (Ang-1; ang. angiopoietin 1) oraz mikroglej wydzielający osteopon-

tynę (OPN; ang. osteopontin), czynnik pochodzenia stromalnego 1 (SDF1; ang. 

stromal cell-derived factor 1) i monocytarny chemotaktyczny czynnik białkowy 

(MCP1; ang. monocyte chemoattractant protein 1) [25-27]. W chorobie Alzheimera 

nieprawidłowe komórki wydzielają białko prekursorowe amyloidu (APP; ang. amyloid 

precursor protein) stymulujące neuroblasty do ukierunkowanej migracji [28]. 

W początkowej fazie uszkodzenia niezróżnicowane NSC odpowiedzialne są za 

omówione wyżej mechanizmy, których funkcją jest głównie zapobieganie dalszym 

uszkodzeniom i stabilizacja pozostałych przy życiu komórek. Natomiast w późnej fazie 

uszkodzenia, czy w chorobach przewlekłych, za procesy naprawcze odpowiadają 

komórki powstałe z NSC. W ogniskach zmienionych chorobowo NSC różnicują się do 

astrocytów, oligodendrocytów i neuronów. W poszczególnych patologiach zmienia się 

wzajemny ilościowy stosunek pomiędzy nowo powstałymi komórkami. 

3.1. Udział astrocytów w mechanizmie naprawy 

Astrocyty są największymi i najliczniejszymi komórkami gleju. Pełnią one wiele 

funkcji związanych z zapewnieniem neuronom warunków funkcjonowania oraz 

wpływają bezpośrednio na obieg informacji. Połączone ze sobą astrocyty tworzą 

szkielet, który stanowi podporę dla pozostałych komórek i umożliwia migrację 

neuroblastom. Kontrolują one skład ECM, są w stanie wychwytywać zbędne produkty 
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przemian metabolicznych oraz dostarczają neuronom substancje odżywcze. Inten-

sywnie pracujące neurony produkują neurotransmitery, które są zwrotnie wychwy-

tywane bądź rozkładane przez astrocyty. Ponadto, astrocyty, dzięki wzajemnym 

połączeniom zachowują się jak jedno syncytium. Pobierając nadmiar jonów 

z otoczenia neuronów mogą uczestniczyć w wyrównywaniu stężeń jonów między 

odległymi częściami mózgowia [29]. Ma to ogromne znaczenie przy naprawie uszko-

dzeń, gdzie stężenie jonów zostało zaburzone [30]. Astrocyty wpływają na przesyłanie 

informacji uczestnicząc bezpośrednio w zmianach w obrębie synaps, synaptogenezie, 

synaptomodulacji i usuwaniu zbędnych synaps. W tym procesie główną funkcję pełni 

transformujący czynnik wzrostu TGF-β [31].  
Podczas uszkodzeń astrocyty odpowiadają za tzw. odczyn astrocytarny. Odczyn 

astrocytarny jest reakcją zapalną w odpowiedzi na masową śmierć neuronów bądź ich 

proces zwyrodnieniowy. W komórkach astrocytów zachodzą zmiany molekularne 

skutkujące między innymi zwiększoną ekspresją GFAP wiążącą się ze wzrostem 

wypustek. Mnożące się astrocyty tworzą bliznę glejową odpowiedzialną za ochronę 

pozostałych przy życiu komórek kosztem możliwości regeneracji aksonów [32]. 

Powstająca blizna glejowa składa się głównie z astrocytów i komórek mikrogleju. 

Blizna wypełnia miejsca po obumarłych komórkach tworząc mechaniczną podporę dla 

pozostałej tkanki, co zapobiega gromadzeniu się płynu zewnątrzkomórkowego 

i odkształceniom mózgowia. W uszkodzeniach mechanicznych zaburzona jest bariera 

krew-mózg, a astrocyty blizny izolują tkankę od krwi odtwarzając barierę. Umierające 

komórki wydzielają czynniki nekrotyczne i jony powodując śmierć wrażliwych 

neuronów z dala od miejsca uszkodzenia. Skutkuje to późniejszymi powikłaniami 

charakterystycznymi dla uszkodzeń OUN. Astrocyty dzięki wzajemnym połączeniom 

potrafią sprawnie pobierać, unieszkodliwiać i transportować poza obręb uszkodzenia 

szkodliwe substancje uwalniane z martwych komórek i zbędne produkty przemiany 

materii [33-36]. Astrocyty indukują proces zapalny w obrębie uszkodzenia, jedno-

cześnie wykazując działanie hamujące na mikroglej tkanek zdrowych. Umożliwia to 

przebieg procesów zapalnych z jednoczesną neuroprotekcją zdrowych tkanek [32, 37]. 

Astrocyty spełniają niezwykle istotną rolę w opiece nad neuronami dotkniętymi przez 

zmiany zwyrodnieniowe, a prawidłowe ukształtowanie się blizny glejowej ma szcze-

gólne znaczenie przy ograniczaniu przewlekłych skutków uszkodzeń wynikających 

z śmierci neuronów poza obszarem uszkodzenia. 

W przypadku uszkodzeń OUN komórki progenitorowe pochodzące z SVZ 

różnicują się w największym stopniu właśnie do astrocytów [38]. Nowo powstałe 

komórki nazywane są reaktywnymi astrocytami. Pomimo pełnienia podobnych funkcji, 

jak dojrzałe astrocyty budujące OUN, reaktywne astrocyty posiadają zdolność do 

różnicowania się i podziałów symetrycznych [39]. Formy zachowania się reaktywnych 

astrocytów nie odbiegają znacząco od dojrzałych astrocytów, odmienne jest jednak 

nasilenie poszczególnych mechanizmów biorących udział w prawidłowym funkcjo-

nowaniu i naprawie OUN. Przykładowo, reaktywne astrocyty wykazują ekspresję 

trombospondyny 4 (TSP-4; ang. thrombospondin-4), która odpowiedzialna jest za 

lepsze zdolności adhezyjne w porównaniu do astrocytów dojrzałych [40]. 
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3.2. Udział oligodendrocytów w mechanizmie naprawy 

Oligodendrocyty tworzą osłonkę mielinową wokół aksonów, która jest niezbędna 

do efektywnego i szybkiego przekazywania sygnałów. Aksony pozbawione osłonki 

mielinowej ulegają degeneracji wraz ze zmianami zwyrodnieniowymi dotyczącymi 

ciała komórki i ostatecznie śmierci neuronu. Ponadto, oligodendrocyty biorą udział 

w metabolizmie energetycznym aksonu, są one w stanie dostarczać czynniki wzrostu 

i substancje energetyczne bezpośrednio do wypustki nerwowej pomagając komórce 

nerwowej w utrzymaniu energochłonnego aksonu [41, 42].  
Uszkodzone komórki układu nerwowego wydzielają czynniki, które mogą 

kierować NSC do różnicowania się w oligodendrocyty. Do czynników tych należą 

m.in. nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF; ang. epidermal growth factor), CNTF oraz 

białko charakterystyczne dla rozwoju oligodendrocytów (OLIG-1; ang. oligo-

dendrocyte transcription factor 1) [43-45]. Różnicowanie NSC do oligodendrocytów 

stanowi mechanizm wspomagający naturalną oligogenezę, która w zdrowym mózgu, 

a także w przewlekłych chorobach demielinizacyjnych, takich jak stwardnienie 

rozsiane zachodzi dzięki komórkom prekursorowym oligodendrocytów (pOPC). 

Oligodendrocyty powstałe z pOPC tworzą grubszą warstwę mielinową niż 

oligodendrocyty powstałe z NSC, jednak liczba pOPC jest niewystarczająca przy 

ostrych i nagłych uszkodzeniach, gdzie zachodzi potrzeba odtworzenia dużej ilości 

osłonek w krótkim czasie [46, 47]. 

3.3. Udział komórek nerwowych w mechanizmie naprawy 

W nagłych uszkodzeniach powstaje mikrośrodowisko, które uniemożliwia two-

rzenie się nowo powstałym neuronom połączeń synaptycznych. Dlatego NSC różni-

cujące się do neuronów nie odgrywają szczególnie ważnej roli przy ostrych 

uszkodzeniach, takich jak urazy mechaniczne, czy udar niedokrwienny. Powstające 

neurony pełnią wtedy wyłącznie funkcje pomocnicze w stosunku do pozostałych 

komórek, zapełniając miejsca po obumarłych komórkach, wydzielając neurotrans-

mitery oraz czynniki troficzne, które działają ochronnie w stosunku do pozostałych 

komórek. Zwykle w tych stanach tworzy się blizna glejowa, której funkcją jest 

zapobieganie dalszym uszkodzeniom mózgu. Uniemożliwia ona regenerację tkanki 

nerwowej w sensie powrotu uszkodzonego obszaru do swojej właściwej funkcji 

w przetwarzaniu informacji. Formowanie się nowych aktywnych połączeń mogących 

przetwarzać informację zachodzi jedynie w przebiegu niektórych przewlekłych chorób, 

takich jak choroba Parkinsona [48]. 

4. Pozyskiwanie i hodowla NSC 

Metoda pozyskania oraz technologia hodowli NSC mają wpływ na ich fenotyp 

i kondycję po przeszczepie, a przez to na efekt terapii. NSC uzyskane z różnych źródeł 

posiadają odmienne cechy fenotypowe, zdolność do różnicowania się i przeżycia 

w mikrośrodowisku mózgu. Dzięki dobraniu odpowiedniego składu pożywki hodow-

lanej można wpływać na żywotność i los komórek. 
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4.1. Źródła pozyskiwania NSC 

W wyborze źródła pozyskania komórek najważniejszym aspektem jest ich wiek. 

Starsze komórki wykazują większą tendencję do mutacji i są mniej żywotne. NSC 

można pobierać z mózgów zarodków zwierząt laboratoryjnych, bądź dorosłych 

osobników. Pobieranie komórek z zarodków ludzkich jest ograniczone ze względów 

moralno-etycznych. Odzwierzęce pochodzenie komórek nie stanowi aż tak dużego 

problemu ze względu na immunologiczne uprzywilejowanie OUN i nieodrzucanie 

przez niego przeszczepów [49]. 
Komórki macierzyste indukowane z komórek somatycznych wykazują niższą 

żywotność w porównaniu z komórkami uzyskanymi wcześniej omawianym sposobem, 

a samo ich uzyskanie jest trudniejsze do przeprowadzenia [50]. 

Innym rozwiązaniem wydają się pluripotencjalne komórki pochodzące z tkanek 

okołoporodowych, np. łożyska ludzkiego. Na pobieranie komórek łożyskowych 

istnieje przyzwolenie etyczne. Pośród kilku rodzajów komórek łożyska najlepszym 

wyborem wydają się komórki nabłonka owodni (hAEC; ang. human amniotic 

epithelial cells) ze względu na potencjał różnicowania i dużą żywotność. Komórki 

nabłonka owodni zachowują cechy pierwotne, gdyż są najbardziej oddalone od 

centrów organogenezy płodu i pozbawione czynników wzrostu, które odpowiadają za 

różnicowanie [51-53]. 

4.2. Hodowla NSC 

Każda metoda hodowli NSC daje odmienne wyniki jakościowe i ilościowe. 

Najczęściej każdą hodowlę zaczynamy od hodowli płynnej. Uzyskujemy ją uwalniając 

pojedyncze komórki z tkanki za pomocą medium enzymatycznego. Komórki w takiej 

hodowli cechują się zdolnością do formowania po pewnym czasie większych skupisk. 
Powszechną metodą jest hodowla monowarstwowa. Aby uzyskać pojedynczą 

warstwę NSC należy zawiesinę NSC z hodowli płynnej przenieść do naczynia 

opłaszczonego poli-D-lizyną, substancją odpowiedzialną za adhezję komórek do ścian 

naczynia. Komórki budujące monowarstwę mają pełną dostępność do wszystkich 

substancji rozpuszczonych w pożywce. Takie ułożenie komórek ułatwia dostęp 

czynników zastosowanych w celu ich różnicowania i modyfikacji. Ogromną zaletą jest 

możliwość oglądania pojedynczych komórek przyżyciowo. Hodowla NSC jako 

monowarstwa umożliwia uzyskanie komórek, które nadają się do przeszczepu, jednak 

nie pozwala na uzyskanie warunków przestrzennych przybliżonych do tych, które 

panują in vivo [54, 55]. 

Z monowarstwy samoistnie powstają tzw. neurosfery. Mają one kształt kulisty 

i składają się z wielu rodzajów komórek. NSC stanowią od 0,1-0,6% komórek 

w neurosferze. Pozostałe komórki to glej, neurony i nerwowe komórki progenitorowe. 

W neurosferze zachodzą procesy mitozy, apoptozy, a nawet fagocytozy. Neurosfery 

powstają już przez zanurzenie tkanki mózgowej w płynie bogatym w czynniki 

neurotroficznie np. EGF. Przeszczepianie neurosfer dało zadawalające efekty w terapii 

udaru niedokrwiennego [56]. 
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Badanie zachowania się NSC in vivo jest utrudnione ze względu na brak możli-

wości przyżyciowej obserwacji wszczepionych komórek oraz trudności w kontrolo-

waniu procesu. Trójwymiarowe hodowle ex vivo naśladują mikrośrodowisko OUN, co 

umożliwia wiarygodniejsze badanie zachowania się wszczepionych komórek. Istnieją 

dwie metody prowadzenia trójwymiarowej hodowli, organoidy uzyskane z NSC, bądź 

plastry organotypowe uzyskane z mózgów zwierząt doświadczalnych. 

Organoidy to struktury hodowane w warunkach umożliwiających wykształcenie się 

ich trójwymiarowej struktury (szkielet 3D, hodowla zawieszana). Wykazują one pewne 

cechy prawdziwych organów. W hodowlach 3D NSC zachowują się naturalniej niż 

w hodowlach 2D. Organoidy hodowane z NSC mogą zostać wykorzystane w modelo-

waniu tkanek układu nerwowego. Zważywszy na małą dostępność do materiału 

badawczego organoidy mogą stać się obiecującym narzędziem badawczym. Używane 

są głównie do badań nad rozwojem OUN [57, 58]. 

Hodowle organotypowe polegają na hodowli fragmentu tkanki pod postacią 

cienkiego plastra na odpowiednim podłożu. Zaletą tych hodowli jest odtworzenie 

przynajmniej w części naturalnego mikrośrodowiska komórek. Model pozwala na 

użycie wielu metod obserwacyjnych, takich jak technika stabilizacji skrawka błony 

(ang. patch clamp). Możemy w ten sposób badać zachowanie przeszczepionych NSC, 

ich różnicowanie się i zdolność do integracji z neuronami. Można dowolnie 

manipulować modelem, składem chemicznym ECM dodawaniem komórek z zewnątrz. 

Ze względu na to, że hodowle ex vivo są stosunkowo łatwe i tanie do przeprowadzenia 

świetnie nadają się jako metoda przesiewowa w poszukiwaniu odpowiednich terapii. 

Metoda polega na wycięciu fragmentu mózgu zwierzęcia laboratoryjnego o grubości 

150-400 μm i umieszczeniu go na porowatej membranie. Tkanka wraz z membraną od 

dołu kontaktuje się z pożywką, od góry tkanka ma zapewniony dostęp tlenu. 

Fragmenty tkanki można hodować także w stale obracającej się probówce. Uszko-

dzone wypustki nerwowe po bardzo krótkim czasie tworzą pętle wsteczne stabilizujące 

hodowle. Na tak przygotowanej hodowli możemy z łatwością modelować wiele 

zaburzeń OUN. Przykładowo 40 minutowa deprywacja tlenowa plastra stworzy model 

niedokrwienia mózgu [59]. 

5. Wykorzystanie NSC w naprawie uszkodzeń OUN – aspekty kliniczne 

Choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona czy urazy struktur 

mózgowia prowadzą do zmian, których jednym z efektów jest wydzielanie m.in. 

czynników zapalnych (TNFα, IL-1a, IL-6) i chemotaktycznych przez zmienioną 

tkankę [60]. W wyniku tego dochodzi do wzmożonej proliferacji NSC i migracji 

powstałych neuroblastów do miejsca uszkodzenia. Również same neuroblasty 

migrując, wydzielają czynniki wzrostowe nasilające proces neurogenezy [61]. 

Obecność NSC w OUN stwarza możliwość ingerencji w proces neurogenezy w celach 

terapeutycznych. 
Jednak wiele schorzeń układu nerwowego charakteryzuje zaburzona neurogeneza. 

Dobrym przykładem są choroby afektywne, takie jak schizofrenia, czy choroba 

afektywna dwubiegunowa, w których jednym z czynników towarzyszących jest stres, 
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prowadzący do spadku nasilenia neurogenezy. Z kolei środki farmakologiczne 

stosowane w leczeniu tych psychiatrycznych schorzeń tj. antydepresanty, takie jak 

inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (Fluoxetyna) nasilają neurogenezę [62]. 

Również możliwość pozyskiwania i przeszczepiania NSC stanowi obiecującą 

metodę terapeutyczną. Przeszczepione komórki macierzyste różnicują się do 

neuronów, astrocytów i oligodendrocytów, których rola polega na wspomaganiu 

osłabionej tkanki i hamowaniu dalszych uszkodzeń. Zatem poznanie biologicznych 

mechanizmów aktywacji NSC jest kluczowe w opracowaniu np. nowych leków, które 

mogłyby wspomóc integrowanie się nowo powstałych komórek. Dobrą strategią 

terapeutyczną byłoby zarówno stymulowanie endogennej neurogenezy, czy to za 

pomocą środków farmakologicznych, czy innych metod np. elektrostymulacji, jak 

i odpowiednie ukierunkowanie przeszczepianych komórek. 

5.1. Choroby demielinizacyjne 

Przykładem choroby demielinizacyjnej jest stwardnienie rozsiane (MS; ang. 

multiple sclerosis) charakteryzujące się zanikiem osłonek mielinowych i uszkodzeniem 

aksonów. Do opracowania terapii dla tej choroby można wykorzystać NSC CD15+ 

uzyskane za pomocą rozszerzonej cytometrii przepływowej (FACS; ang. fluorescence-

activated cell sorting). Komórki CD15+ wszczepione zwierzętom w modelu stward-

nienia rozsianego różnicują się in vivo do oligodendrocytów pełniących główną rolę 

w procesie regeneracyjnym tego schorzenia. W późnej fazie po przeszczepieniu (28 

dzień), aż 20% komórek uległo różnicowaniu do oligodendrocytów, gdzie normą po 

przeszczepieniu czystych, nie sortowanych za pomocą cytometru lini NSC jest mniej 

niż 10% komórek. Powstałe oligodendrocyty wytwarzały mielinę oraz brały udział 

w odtwarzaniu osłonek mielinowych. Zastosowanie terapii przyniosło znaczne 

korzyści w stosunku do grupy kontrolnej [63, 64]. 

5.2. Terapia przeciwnowotworowa 

Guzy mózgu są wciąż problemem w onkologii i neurochirurgii nowotworów ze 

względu na swoją małą dostępność. Pozostawione po zabiegu resztki guza wrastają 

w tkankę nerwową będąc przyczyną nawrotów. Zastosowanie chemioterapii, czy 

promieniowania jest często niewystarczające do pozbycia się wszystkich komórek 

nowotworowych. Okazuje się, że NSC cechuje migracja do ognisk nowotworowych. 

Komórki nowotworowe są aktywne metabolicznie i wydzielają w większej ilości 

czynniki chemotaktyczne przyciągające migrujące komórki. NSC po dotarciu na 

miejsce otaczają zmianę nowotworową, a znaczna liczba tych komórek jest w stanie 

wniknąć w głąb guza [65]. 
Mechanizm migracji NSC można wykorzystać modyfikując je genetycznie, tak by 

stały się one toksyczne dla komórek nowotworowych. W tym celu, za pomocą 

wektorów wirusowych można wywołać u NSC ekspresję deaminazy cytozynowej, 

enzymu charakterystycznego dla grzybów i niewystępującego w komórkach ssaków. 

Gdy zmodyfikowane genetycznie NSC wnikną w całości do ogniska nowotworowego 

podaje się dożylnie 5-fluorocytozynę (5-FC), która bardzo dobrze przenika przez 
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barierę krew-mózg. NSC znajdujące się w pobliżu komórek nowotworowych dzięki 

deaminazie cytozyny przekształcają 5-FC do toksycznego fluorouracylu, który 

wbudowuje się w RNA komórek nowotworowych zaburzając syntezę białek, a także 

przekształcany jest do fluorodeoksyurydyny, która podstawiana jest zamiast uracylu do 

DNA hamując proliferację komórek. Badania na modelu zwierzęcym glejaka 

wielopostaciowego udowodniły efektywność tego typu terapii. Po jednorazowym 

wszczepieniu samobójczych NSC i czterodniowych wlewach dożylnych 5-FC, około 

76% komórek nowotworu uległo apoptozie [66]. Inne badania przy wielokrotnych 

przeszczepach zmodyfikowanych NSC potwierdziły potencjał do całkowitego 

wyeliminowania nowotworu bez stosowania zabiegów chirurgicznych mających na 

celu wycięcie guza [67]. 

Oprócz wywołania bezpośredniej toksyczności NSC można także zmodyfikować 

genetycznie NSC pod kątem nadekspresji białka PAX. Białko PAX jest fragmentem 

ludzkiej metaloproteinazy-2. Pomimo stymulującego działania PAX na proliferację 

komórek, zastosowanie NSC wykazujących nadekspresję tego białka w modelu 

zwierzęcym glejaka spowodowało śmierć 90% komórek nowotworowych. Okazuje 

się, że PAX jest silnym inhibitorem procesów angiogenezy, a nowotwór pozbawiony 

składników odżywczych i tlenu szybko obumiera [68]. 

Powyższe terapie z użyciem NSC mogą w przyszłości zastąpić chemioterapię 

i radioterapię, jako metoda pozbywająca się pozostałości nowotworzonych komórek po 

zabiegu chirurgicznym. Niektóre testy z wielokrotnymi przeszczepami toksycznych 

NSC dają nadzieję na opracowanie terapii guzów, których położenie uniemożliwia 

wycięcie. By wprowadzić te komórki do zastosowania klinicznego konieczne są dalsze 

badania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z ich użycia. 

Obiecujące wydaje się użycie na raz kilku metod eliminacji guza wraz z odpowiednią 

modulacją układu immunologicznego przez NSC [69] oraz naprawą uszkodzeń 

powstałych podczas przebiegu choroby [70]. 

5.3. Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona (PD; ang. Parkinson’s disease) to jedna z najczęstszych chorób 

neurodegeneracyjnych, której wynikiem są zaburzenia motoryczne. PD charakteryzuje 

się postępującą utratą neuronów dopaminergicznych części zbitej istoty czarnej, 

których aksony docierają m. in. do skorupy (droga czarno-prążkowiowa). W skorupie 

włókna drogi czarno-prążkowiowej za pośrednictwem receptorów dopaminergicznych 

D1 i D2 wywierają hamujący wpływ na neurony części wewnętrznej gałki bladej. 

Rezultatem utraty wspomnianych neuronów jest wzrost impulsacji działającej 

hamująco na neurony wzgórza oraz pnia mózgu, co prowadzi m.in. do zaburzeń 

motorycznych, takich jak sztywność, czy drżenie spoczynkowe. Typowe objawy 

choroby pojawią się, gdy zniszczeniu ulega ponad 50% czarno-prążkowiowych 

neuronów dopaminergicznych. Metody biologii molekularnej umożliwiają wczesne 

wykrycie rodzinnej postaci PD, takie jak detekcja mutacji w specyficznych genach np. 

SNCA kodujący alfa-synukleinę, co umożliwia stosunkowo wczesną interwencję 

w przebieg choroby [71].  
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Tradycyjna metoda leczenia PD to m.in. podawanie L-DOPA, która stanowi pre-

kursor do syntezy dopaminy. U pacjentów przyjmujących L-DOPA zaobserwowano 

więcej nowo powstałych neuronów w porównaniu z kontrolą, co z kolei przemawia za 

tym aby starać się opracowywać strategię leczenia wykorzystującą zarówno środki 

farmakologiczne, jak i przeczep NSC. Oczywistą strategią leczenia PD byłoby 

zastąpienie ubywających neuronów dopaminergicznych, za pomocą przeszczepu NSC. 

Obecnie już około 400 pacjentów z chorobą Parkinsona otrzymało przeszczep 

komórek ludzkiej płodowej tkanki śródmózgowia brzusznego (VM; ang. Ventral 

midbrain), która zawierała nowe neurony dopaminergiczne [72]. Wyniki nie były 

jednoznaczne, a także pojawiły się skutki uboczne terapii, w tym dyskinezje induko-

wane przez przeszczep. U części pacjentów zanotowano nieznaczną poprawę bez 

wyraźnych efektów ubocznych zastosowanej terapii [72]. 

5.4. Choroba Alzheimer'a 

W przebiegu choroby Alzheimer'a (AD; ang. Alzheimer’s disease) dochodzi do 

postępującej utraty neuronów i synaps kory mózgu. Czynnikiem etiologicznym jest 

agregacja produktów rozkładu białka amyloidu tj. peptydu Aβ42 (ang. Amyloid beta 

42), co ma miejsce zarówno wewnątrz komórek, jak i w ich środowisku zewnętrznym 

[73,74]. Postuluje się również mechanizm związany z białkiem Tau. Towarzyszący 

ogniskom choroby proces zapalny jest źródłem cytokin (TNFα, IL-1a, IL-6), chemokin 

i innych, które wzmagają migrację neuroblastów oraz aktywację qNSC do aNSC. 

Dowiedziono również, że sam peptyd Aβ42 nasila proliferację neuroblastów [74, 75]. 

Zastosowanie NSC w przebiegu tej choroby również wydaje się być obiecujące. 

Badania na modelu zwierzęcym ujawniły skuteczność inżynierii genetycznej, czego 

dobrym przykładem są przeszczepione NSC, które wykazywały nadekspresję 

czynników troficznych BDNF i GDNF oraz zwiększenie przeżywalności powstających 

komórek nerwowych po przeszczepie. Również przeszczep NSC z wywołaną 

nadekspresją neurotrofiny 3 (NT-3) przyczynił się do wzrostu przeżywalności i do 

wzrostu różnicowania w kierunku neuronów oraz rozprzestrzeniania się aksonów [75]. 

5.5. Udar niedokrwienny 

Miejscowe niedokrwienie określonego obszaru OUN skutkuje, podobnie jak 

w mięśniu sercowym, niedotlenieniem i w konsekwencji zawałem niedotlenionej 

tkanki. Standardowa terapia farmakologiczna, w przypadku udaru, ma na celu zwięk-

szenie perfuzji obszaru objętego uszkodzeniem. Stosuje się obecnie między innymi 

tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA; ang. tissue plasminogen activator), jednak 

z uwagi na ryzyko krwotoku tylko u około 1-2% pacjentów z udarem można 

zastosować t-PA [76]. 
Optymalną metodą leczenia byłoby zastąpienie martwych komórek, nowymi, 

fizjologicznie sprawnymi, co można osiągnąć w dwojaki sposób: na drodze 

przeszczepu NSC lub stymulacji endogennej neurogenezy. Ponieważ przeszczepione 

NSC mogą różnicować się do astrocytów, oligodendrocytów i neuronów, mogłyby 

zastąpić martwe komórki. Z kolei wydzielanie szeregu substancji: cytokiny, czynniki 
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wzrostu, takie jak SDF-1 czy VEGF, przez tkankę objętą obszarem niedokrwienia 

skutkuje nasileniem endogennej neurogenezy [77, 78]. 

Badania na modelu szczurzym potwierdziły korzystny efekt podania NSC, jednak 

wyniki nie były jednoznaczne, czego przykładem jest poprawa funkcji neurologicznych 

powiązana z brakiem redukcji zasięgu uszkodzeń będących wynikiem niedokrwienia. 

Reakcja zapalna jest również nieodłącznym zjawiskiem towarzyszącym niedo-

krwieniu. Wydzielane przez uszkodzoną tkankę czynniki prozapalne, podobnie jak 

w przypadku choroby Alzheimer’a, wykazują działanie korzystne, ponieważ wzmagają 

proliferację i migrację nowopowstałych komórek, m. in. do ognisk zapalnych [79]. 

Z kolei wydzielane NF, takie jak BDNF, GDNF, czy czynnik wzrostu nerwów (NGF; 

ang. nerve growth factor) przyczyniają się do poprawy funkcji neurologicznych, nie 

tylko bezpośrednio, za sprawą wzrostu przeżywalności, ale również pośrednio przez 

indukcję angiogenezy [77, 79]. Powstające mikronaczynia zapewniają reperfuzję 

obszaru niedokrwiennego, wzrost dopływu tlenu i substancji odżywczych, co sprzyja 

procesom regeneracji. Naczynia krwionośne stanowią rodzaj swoistego szlaku, po 

powierzchni którego neuroblasty oraz inne komórki mogą przemieszczać się zgodnie 

z gradientem czynników chemotaktycznych wydzielanych przez ognisko chorobowe. 

Kluczową rolę w migracji prekursorów odgrywają zjawiska adhezji z udziałem białek 

adhezyjnych typu VCAM-1 (ang. Vascular cell adhesion protein 1) oraz integryn α2, 

α6, β1 [80]. 

Końcowy efekt terapii udaru niedokrwiennego to wypadkowa wielu mechanizmów 

działania NSC, zatem przeszczep komórek macierzystych, jako metoda leczenia 

wymaga zarówno poznania każdego mechanizmu z osobna, jak i interakcji między 

nimi. 

6. Wnioski 

Nerwowe komórki macierzyste dają nadzieję na opracowanie terapii chorób, które 

uznawane są dzisiaj za nieuleczalne. Ośrodkowy układ nerwowy jest wyjątkowym 

obszarem tkankowym, gdyż z oczywistych względów uszkodzonego mózgu nie można 

zastąpić nowym, wyhodowanym laboratoryjnie, czy bionicznym urządzeniem. NSC 

dają możliwość nie tylko zatrzymania postępujących zmian w chorobach neurode-

generacyjnych, ale także mogą umożliwić regenerację wysoko wyspecjalizowanej 

tkanki nerwowej i częściowy powrót jej funkcji. NSC są w stanie zastępować neurony 

w miejscach uszkodzeń oraz wspierać komórki przy ciężkich zaburzeniach psy-

chiatrycznych oraz neurodegeneracyjnych przywracając naturalną równowagę 

biologiczną w chwiejnych, zmienionych chorobowo układach. Ponadto ze względu na 

swoje naturalne zdolności migracyjne NSC mogą stać się najlepszym wyborem 

w eliminacji niedostępnych chirurgicznie nowotworów. 

Zastosowanie NSC budzi pewne obawy ze względu na efekty uboczne wiążące się 

z przeszczepem takich komórek. Kultury NSC wykazują tendencję do transformacji 

nowotworowej w warunkach in vitro. Pobrane i przygotowane zawiesiny NSC do 

przeszczepu, to grupy komórek o zróżnicowanym poziomie stabilności genetycznej, co 

wiąże się z ryzykiem ich nowotworzenia po wprowadzeniu ich do tkanek biorcy. 
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Nowotworzenie potwierdzają eksperymenty kliniczne, w których u części badanych 

wykazano rozsiane ogniska nowotworowe. 

Neurony w poszczególnych obszarach OUN charakteryzują się odmiennym 

wzorcem wydzielanych neuromediatorów i białkowych neuromodulatorów oraz 

różnym stopniem aktywności elektrycznej. Różnicujące się komórki mogą stanowić 

przyczynę zaburzeń neurologicznych przez zmianę tego wzorca oraz wpływ na 

aktywność elektryczną. Przykładowo neurony dopaminergiczne, ulegające degeneracji 

w przebiegu choroby Parkinsona, to grupa neuronów, niemal precyzyjnie zintegrowana 

z mikrośrodowiskiem mózgowia. Natomiast terapie z wykorzystaniem NSC 

w chorobach neurodegeneracyjnych, między innymi w chorobie Parkinsona wiążą ze 

sobą wiele powikłań, ponieważ stosowane obecnie w eksperymentalnych przeszcze-

pach NSC to zawiesiny heterogennych populacji komórkowych, dających początek 

różnym rodzajom komórek potomnych często w nieodpowiednim miejscu i czasie. 

Rozszyfrowanie tej heterogeniczności i opracowanie technologii uzyskiwania czystych 

linii komórkowych wydaje się być zatem kluczowe w opanowaniu takich efektów 

ubocznych terapii jak dyskinezje, czy inne zaburzenia neurologiczne. 

Intensywne badania nad biologią NSC dały zauważalne rezultaty i obecnie 

przeprowadzane eksperymenty kliniczne dają lepsze efekty od eksperymentów 

przeprowadzanych wcześniej. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli 

procesu różnicowania się komórek spowodowało znaczny spadek ilości zmian 

neurologicznych oraz nowotworów u pacjentów, sam efekt terapeutyczny uległ 

znaczącej poprawie. 

Za szybki rozwój obecnych badań w głównej mierze odpowiedzialne było opraco-

wanie technologii plastrów organotypowych. Plastry organotypowe są najlepszym 

kompromisem między symulacją naturalnego środowiska mózgu, a możliwością 

manipulacji i obserwacji procesów zachodzących w modelu. Umożliwiły one przepro-

wadzanie wielu badań przesiewowych, a także poznanie zachowania się komórek po 

przeszczepie. 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik badawczych istnieje nadzieja na 

wyeliminowanie w przyszłości skutków ubocznych terapii oraz bezpieczne i pow-

szechne stosowanie NSC w leczeniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. 
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Poszukiwanie metod optymalizacji terapii z wykorzystaniem nerwowych 

komórek macierzystych 

Streszczenie: 
Nerwowe komórki macierzyste (NSC) to komórki multipotencjalne różnicujące się do neuronów i komórek 

glejowych w czasie rozwoju embrionalnego. NSC są obecne również w życiu dorosłym w ograniczonych 

obszarach układu nerwowego m.in. w strefie okołokomorowej (SVZ) i w strefie podziarnistej zakrętu 

zębatego (SGZ). Powstające komórki odgrywają istotna rolę w procesach poznawczych, pamięci czy 
regeneracji. 

Urazy struktur mózgowych indukowane czynnikami chemicznymi i mechanicznymi, czy też zmiany 

neurodegeneracyjne skutkują śmiercią neuronów, spadkiem wydajności regeneracji w wyniku zmian stężeń 

czynników neurotroficznych (NF), nieprawidłowej migracji komórek oraz ubytku niektórych rodzajów 
neuronów, np. GABA-ergicznych hipokampa w stanach padaczkowych. Przeszczep NSC stanowi obiecującą 

metodę ograniczania tych zmian. NSC nie tylko różnicują się do neuronów tworzących czynne połączenia, ale 

także wydzielają NF i tworzą połączenia typu szczelinowego. Również w przebiegu choroby Alzheimer'a 

podanie NSC ujawniło poprawę funkcji poznawczych, jednak w tym przypadku uzyskana poprawa była 
wynikiem wzrostu synaptogenezy indukowanej wydzielanymi miejscowo NF (BDNF). 

Aby zoptymalizować efekty terapii NSC należy poszukiwać nowych metod ingerencji, takich jak metody 

genetyczne czy kontrola farmakologiczna w procesy integracji i różnicowania komórek. Opracowanie 

odpowiedniej technologii pozyskiwania NSC wydaje się kluczowe z uwagi na zjawiska genetyczne, 
epigenetyczne oraz ryzyko ich nowotworzenia. 

Słowa kluczowe: nerwowe komórki macierzyste, terapia komórkowa, czynniki neurotroficzne, choroby 

neurodegeneracyjne 

Seeking for ways to optimize the therapy with the use of neural stem cells 

Abstract  

Neural Stem Cells (NSCs) are multipotent cells differentiating into neurons and glial cells during 
embryonic development. NSCs are also present in adulthood in limited areas of the nervous system, 

including in the subventricular zone (SVZ) and in the subgranular zone of dentate gyrus (SGZ), which 

plays an important role in cognition, memory or regeneration. 

The injuries of brain structures induced by chemical and mechanical or neurodegenerative changes result in 
neuronal cell death, reduction in regeneration efficiency due to changes in the concentration of 

neurotrophic factors (NFs), abnormal cell migration and loss of certain types of neurons e.g. hippocampal 

GABA-ergic in status epilepticus. NSCs transplantation is promising method for reducing these changes. 

NSCs can differentiate into neurons forming the active connections, but also secrete NFs and form gap 
junctions. For that matter in the course of Alzheimer's disease, pass the NSCs revealed improvement of 

cognitive functions, however, in this case the improvement was due to an increase in synaptogenesis 

induced by secreted NFs (BDNF) locally. 

In order to optimize the effects of therapy with NSCs, we need to seek new methods of intervention then, 
such as genetic methods or pharmacological control in the processes of integration and differentiation of 

cells. The development of the relevant technology of obtaining NSCs appears to be crucial from the cause 

of the phenomenon of genetic, epigenetic and risk of carcinogenesis. 

Key words: neural stem cells, cell therapy, neurotrophic factors, neurodegenerative disorders 
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Korelacja pomiędzy osią jelito-mózg-mikrobiota, 

a występowaniem chorób ośrodkowego układu 

nerwowego  

1. Wstęp 

Złożona interakcja układu nerwowego gospodarza ze środowiskiem jelit, zwana też 

osią jelita-mózg (GBA, ang. gut-brain axis), jest tematem wielu badań. Zaintere-

sowanie wokół zależności pomiędzy jelitami, mikroflorą jelitową i ich zaburzeniami, 

a funkcją mózgu pozwoliło na lepsze zrozumienie fizjologii człowieka. Już dziesiątki 

lat temu naukowcy stwierdzili, że część schorzeń neuronalnych zaczyna się w układzie 

pokarmowym, czego przykładem jest częste współwystępowanie chorób zapalnych 

jelit wraz z zaburzeniami psychicznymi i behawioralnymi.  

Główną rolą osi jelita-mózg jest regulacja i utrzymanie homeostazy układu 

pokarmowego oraz powiązanie ośrodków poznawczych i emocjonalnych mózgu 

z obwodowymi funkcjami i mechanizmami jelitowymi, takimi jak aktywacja odpor-

ności czy przepuszczalność jelit. W skład osi jelita-mózg wchodzą jelitowy i ośrodko-

wy układ nerwowy, układ immunologiczny oraz oś podwzgórzowo-przysadkowo-

nadnerczowa (HPA), wszystkie te elementy zapewniają stałą wymianę informacji 

w obrębie organizmu. Dodatkowo dwukierunkowa komunikacja zachodząca pomiędzy 

centralnym systemem nerwowym, a układem pokarmowym jest możliwa dzięki 

obecności nerwu błędnego i aktywności neurotransmiterów [1,2,3] [Rysunek 1]. 

Kluczową funkcję w osi jelito-mózg pełni również mikroflora jelitowa. Badania na 

organizmach Germ-free (GF), hodowanych w sterylnych warunkach i pozbawionych 

flory jelitowej wykazały, że kolonizacja jelit przez mikroorganizmy ma duże znaczenie 

w kształtowaniu i rozwoju jelitowego i centralnego układu nerwowego. Microbiota 

może oddziaływać na GBA za pośrednictwem wielu mechanizmów. Do najważ-

niejszych z nich należą zabezpieczenie bariery jelitowej, synteza neurotransmiterów 

(serotonina, GABA) oraz regulacja ekspresji czynnika BDNF [3]. Uznanie, że 

mikrobiota wpływa na sygnalizację ważnych szlaków związanych z komunikacją 

pomiędzy układem pokarmowym, a OUN doprowadziło do powstania idei osi jelita-

mózg-mikrobiota [2,3]. 

                                                                   
1 dominika-wojton@wp.pl, SKN Mikrobiologów „Bakcyl”, Zakład Immunologii i Wirusologii, Wydział 
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Zaburzenia w obrębie dwukierunkowej interakcji jelito-mózg, a właściwie jelito-

mózg-mikrobiota, prowadzą nie tylko do zaburzeń jelitowych, ale związane są również 

z patogenezą niektórych chorób układu nerwowego do których należą depresja, 

autyzm, choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona. We wszystkich tych schorze-

niach występują objawy ze strony układu pokarmowego oraz wykazano istotne zmiany 

w obrębie mikroflory jelitowej, które wpływają na wiele mechanizmów zaanga-

żowanych w ich rozwój [2].  

Badania nad zależnością pomiędzy układami nerwowym i pokarmowym 

przyczyniły się do opracowania nowych strategii terapeutycznych, celujących w oś 

jelita-mózg-mikrobiota. Nowy sposób regulacji tego systemu angażuje stosowanie pre- 

i probiotyków [2]. 

 
Rysunek 1. Oś jelita-mózg-mikrobiota. Sygnalizacja pomiędzy mikroflorą jelitową, jelitem, a mózgiem. 

Wzmożona przepuszczalność jelit może prowadzić do stanu zapalnego, który może rozszerzyć się na układ 

nerwowy [15] 

2. Mikroflora jelitowa  

Mikroflorę jelitową nazywaną również mikrobiota stanowi zespół mikroor-

ganizmów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka. Komensalne drobnoustroje 

kolonizują jelita w momencie narodzin dziecka i następnie stopniowo w zależności od 

diety oraz trybu życia przyjmują określony skład [5]. W jelitach występuje około 800 

gatunków bakterii, których liczebność mieści się w zakresie 10
11

-10
12

jtk/g. Pomimo 
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różnic w kompozycji flory jelitowej wśród ludzi, zauważa się dominację mikroorga-

nizmów typu Bacteroidetes oraz Firmicutes, które zdecydowanie przeważają nad 

Proteobacteria, Actinobacteria oraz Fusobacteria [6]. Ze względu na liczebność 

drobnoustrojów 10-krotnie przekraczającą liczbę ludzkich komórek oraz złożoność 

funkcji, mikrobiom został również określony mianem „zapomnianego narządu” [2].  

Mikroflora jelitowa pełni w ludzkim organizmie szereg funkcji, które dzieli się na 

metaboliczne, troficzne i ochronne. Funkcje metaboliczne polegają m.in. na syntezie 

witamin z grupy B i witaminy K, absorpcji jonów magnezu, wapnia i żelaza, inakty-

wacji toksyn i kancerogenów oraz na rozkładzie i fermentacji trudnostrawialnych 

składników pokarmowych, w wyniku czego powstają krótkołańcuchowe kwasy 

tłuszczowe (ang. SCFA – short chain fatty acid) stanowiące główne źródło energii dla 

kolonocytów [7, 8].  

Działania troficzne obejmują kontrolę nad ciągłością nabłonka jelit, poprzez 

stymulacje wzrostu i różnicowanie komórek oraz regulację motoryczną przewodu 

pokarmowego. Właściwy skład mikroflory warunkuje dodatkowo prawidłowe funkcjo-

nowanie układu immunologicznego [7]. 

Kolejna z funkcji mikrobiota dotyczy ochrony organizmu człowieka przed 

patogennymi mikroorganizmami, która działa na zasadzie inhibicji kompetytywnej. 

Komensalne bakterie zajmują dostępną niszę ekologiczną uniemożliwiając tym samym 

kolonizację egzogennym mikrobom oraz konkurują z nimi o składniki odżywcze. 

Eliminacja patogenów odbywa się również w wyniku wydzielania przez mikroflorę 

licznych substancji przeciwdrobnoustrojowych do których należą m.in. bakteriocyny, 

nadtlenek wodoru czy kwasy organiczne. Dodatkowo autochtoniczne bakterie jelitowe 

wytwarzają mucynę, która stanowi swoistą barierę przeciwdrobnoustrojową [6]. 

Poza wyżej wymienionymi funkcjami mikrobiota odgrywa również bardzo ważną 

rolę w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Stąd też oprócz utrzymywania 

homeostazy układu pokarmowego mikroflora jelitowa może wpływać na zachowanie, 

samopoczucie czy funkcje poznawcze człowieka [2]. 

3. Oś jelita-mózg  

Koncepcja, że bakterie jelitowe są siłą napędową dla dojrzewania układu odporno-

ściowego oraz prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego jest pow-

szechnie akceptowana. Jednak ostatnio zwrócono uwagę również na inną zależność, 

nazywaną osią jelito-mózg.  

Oś jelitowo-mózgowa stanowi dwukierunkowy szlak komunikacyjny pomiędzy 

jelitami i jelitową florą balteryjną, a mózgiem. Funkcjonowanie tego połączenia opiera 

się na aktywności szlaków neuronalnych, immunologicznych oraz endokrynnych [2] 

Mechanizmy neuronalne obejmują jelitowy układ nerwowy (ENS ang. Enteric 

Nervous System) na który składa się ok. 100 milionów neuronów pełniących funkcje 

lokalnych neuronów czuciowych, interneuronów i efektorów neuronów czuciowych. 

Kontrolowanie i koordynowanie funkcji przewodu pokarmowego takich jak 

perystaltyka, wydzielanie, transport przez błony śluzowe oraz przepływ krwi należą do 

głównych zadań układu. Opisywany jest jako część ośrodkowego układu nerwowego, 
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z tym, że posiada on swoją autonomiczność i pomimo, że pełnią odmienne funkcje są 

ze sobą połączone. Komunikacja pomiędzy obydwoma układami nerwowymi zachodzi 

za pośrednictwem licznych odgałęzień przywspółczulnych i współczulnych, wśród 

których największą rolę odgrywa nerw błędny [2,9,10]. W systemie ENS-CNS dużą 

rolę pełni kolonizacja bakteryjna jelit, która jest głównym czynnikiem rozwoju 

i dojrzewania obu układów. Mikrobiota dodatkowo reguluje neurotroficzny czynnik 

pochodzenia nerwowego (BDNF), który jest niezbędny w konserwacji i przeżyciu 

neuronów. BDNF charakteryzuje się plejotropową aktywnością biologiczną, bierze 

udział w rozwoju i różnicowaniu komórek nerwowych, synaptogenezie oraz reguluje 

plastyczność synaptyczną. Stąd też zaburzeni mikroflory jelitowej mogą skutkować 

nieprawidłową ekspresją tego czynnika, co może mieć duże konsekwencje w prawid-

łowym funkcjonowaniu układu nerwowego [11,12]. 

Do endokrynnych czynników regulacji osi jelitowo-mózgowej zalicza się 

wydzielanie przez bakterie jelitowe substancji neuroaktywnych do których należą 

katecholoaminy czy histamina. Oddziałują one na neurofizjologie człowieka poprzez 

receptory w przewodzie pokarmowym. Dodatkowo komensalna mikroflora dostarcza 

substratów do syntezy takich neurotransmiterów jak GABA czy serotonina, które mają 

znaczący wpływ na ludzkie zachowanie i emocje [13,14]. Niezaprzeczalny jest 

również fakt, że bakterie jelitowe są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania osi 

podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), co więcej istnieje okres we wczesnym życiu 

człowieka, w którym odpowiednia kolonizacja jelit będzie skutkować prawidłowym 

rozwojem tej ścieżki sygnalizacyjnej [15]. 

Interakcja między układem immunologicznym a osią jelito-mózg jest możliwa 

głównie dzięki obecności mikrobiomu. Prawidłowa mikroflora jelitowa obniża stężenie 

czynników prozapalnych do których należą TNF-α, IFN-γ czy IL-6 oraz reguluje 

powstawanie cytokin przeciwzapalnych takich jak IL-10. W wyniku działania 

czynników stresowych cytokiny prozapalne zwiększają przepuszczalność jelit 

i prowadzą do rozwoju stanu zapalnego. Ponadto niektóre z tych czynników poprzez 

przekroczenie bariery krew-mózg lub za pośrednictwem nerwu błędnego mogą 

bezpośrednio wpływać na OUN [2]. 

4. Zaburzenia osi jelita-mózg-mikrobiota, choroby układu nerwowego 

Wiele badań potwierdza, że jelitowa flora bakteryjna jest ważnym elementem osi 

jelita-mózg. Mikroflora poprzez wiele mechanizmów reguluje prawidłowe funkcjono-

wanie centralnego układu nerwowego. Z tego powodu dysbioza w obrębie mikrobiomu 

skutkuje zaburzeniami w funkcjonowaniu systemu pokarmowego. Z kolei rozregulo-

wana praca przewodu pokarmowego prowadzi do nieprawidłowej sygnalizacji 

neuronalnej oraz dysregulacji układu immunologicznego i endokrynnego, co nieko-

rzystnie wpływa na komunikację pomiędzy jelitami, a mózgiem. Takie zachwianie 

równowagi pomiędzy układami sprzyja rozwojowi chorób OUN do których należą 

depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz autyzm [16] [Rysunek2]. 
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Rysunek 2. (A) Bezpośrednie i pośrednie drogi wspierające dwukierunkowe interakcje pomiędzy mikroflorą 

jelitową, a centralnym układem nerwowym (CUN), obejmujących szlaki endokrynologiczne, 
immunologiczne i nerwowe. (B) Zaburzenia zdrowotne związane z osią jelita-mózg-mikrobiota [34] 

4.1. Depresja  

Depresja jest chorobą o złożonym podłożu wywołaną zarówno czynnikami 

biologicznymi, psychologicznymi jak i społecznymi. Ostatnie badania wskazują na 

duży udział osi jelita-mózg w patogenezie tego schorzenia. Zaproponowano trzy 

mechanizmy wyjaśniające korelację między mikroflorą jelitową, a depresją. Należą do 

nich teoria zapalna, regulacja odpowiedzi osi podwzgórzowo-przysadkowo-nad-

nerczowej (HPA ang. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis) oraz sygnalizacja 

nerwowa przy udziale neurotransmiterów [16]. 

W kontekście hipotezy zapalnej depresji główny wpływ na funkcje neurochemiczne 

i neuroendokrynne mają cytokiny. W porównaniu z kontrolą, u chorych na depresję 

stwierdzono obecność w krwi nadmiar czynników prozapalnych takich jak IL-6 i TNF-

α. Dodatkowo zaobserwowano wyższe stężenie przeciwciał klasy IgM oraz IgG 

pośredniczących w odpowiedzi immunologicznej i skierowanych przeciwko LPS, co 

potwierdza teorię zapalna depresji [15,16]. 

Jednym z czynników inicjujących ogólną reakcję zapalną i tym samym wzmożoną 

produkcję cytokin jest zwiększenie przepuszczalności jelit, czyli tzw. zespół jelita 

przesiąkliwego (leaky gut syndrome). W wyniku zaburzeń mikroflory jelitowej 

i uszkodzenia enterocytów dochodzi do przerwania integralności błony śluzowej. 

Konsekwencją tego jest translokacja bakterii poza światło jelita i przedostanie się do 

krwioobiegu toksyn takich jak lipopolisacharyd (LPS), stanowiący integralną część 

ściany komórkowej bakterii Gram - ujemnych obecnych w przewodzie pokarmowym. 

LPS rozpoznawany przez organizm jako antygen aktywuje stan zapalny wraz ze 

wzmożoną syntezą cytokin takich jak: TNF-α, IL-1 oraz IL-6. Dodatkowo pobudzony 

układ immunologiczny w odpowiedzi na nadmiar szkodliwych substancji produkuje 

przeciwciała IgM i IgA skierowane przeciwko lipopolisacharydowi [8]. 
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System podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) pośredniczy w reakcji odpo-

wiedzi na stres poprzez działanie takich hormonów jak kortykoliberyna, kortykotropina 

i glukokortykoidy. Stanowi on część układu limbicznego, kluczowej strefy zaanga-

żowanej w reakcje emocjonalne, stąd też zaburzenia w tym szlaku są powszechne 

w depresji i innych chorobach związanych ze stresem. Badania na myszach GF, 

hodowanych w sterylnych warunkach, u których nie wykształciła się flora jelitowa, 

pokazały, że warunki stresowe powodują u nich wyższy wzrost adrenokortykotropiny 

i kortykosteronu niż u zwykłych myszy. Dodatkowo kolonizacja tych myszy treścią 

fekalną od zwierząt z prawidłową florą jelitową częściowo odwróciła efekt stresowy. 

Można więc wnioskować, że obecność komensalnych bakterii wpływa na oś HPA 

i tym samym zaburzenia w jej funkcjonowaniu mogą prowadzić do nieprawidłowej 

odpowiedzi na stres oraz dalej do rozwoju depresji [17,18] 

W patogenezie zaburzeń depresyjnych duży udział ma sygnalizacja nerwowa 

z udziałem neurotransmiterów takich jak serotonina czy GABA. Ostatnie badania 

sugerują, że mikroflora jelitowa jako element osi jelito-mózg jest zaangażowana 

w regulacje kilku układów neuroprzekaźników. Jednym z nich jest system seroto-

nergiczny, uznawany za jeden z najważniejszych czynników biorących udział 

w patogenezie zaburzeń nastroju. Mikroorganizmy flory są odpowiedzialne za syntezę 

prekursora serotoniny-tryptofanu. Co więcej, bakterie jelitowe są zdolne do 

metabolizowania glutaminianu, niezbędnego do produkcji jednego z neurotrans-

miterów o działaniu hamującym – kwasu γ-aminomasłowego (GABA), którego 

zaburzenia także wpływają na rozwój depresji [13]. 

4.2. Autyzm 

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) to szerokie pojęcie obejmujące takie 

choroby jak autyzm, zespół Aspergera czy całościowe zaburzenia rozwoju. Schorzenia 

te różnią się mechanizmem i przyczyną powstania. Chorych charakteryzuje niezdol-

ność do komunikacji i interakcji społecznych. Istnieje wiele teorii tłumaczących 

etiologię choroby, z których najlepiej znany jest pogląd, że u podstaw autyzmu leżą 

zaburzenia funkcjonowania i rozwoju mózgu, ale przyczyny w dalszym ciągu nie są do 

końca jasne [19,20] 

Ostanie badania wykazały korelację pomiędzy dysfunkcją mikroflory jelitowej, 

a ASD i zasugerowały możliwą rolę bakterii przewodu pokarmowego w rozwoju tej 

choroby. W jednym z badań porównano skład mikroorganizmów osób zdrowych 

i chorych na autyzm [20]. U dzieci z autyzmem zaobserwowano zmienioną 

kompozycję flory jelitowej. W porównaniu z kontrolą, u chorych na ASD dochodzi do 

zmniejszenia liczebności komensalnych bakterii, do których należą Firmicutes czy 

Actinobacteria. Zaburzenia w składzie flory dzieci autystycznych prowadzą do 

kolonizacji jelit przez patogeny beztlenowe i mikroaerofile, które nie występują 

u zdrowych osób lub są obecne w mniejszej ilości. Do najbardziej niebezpiecznych 

mikrobów zaliczają się bakterie rodzaju Clostridium posiadające zdolność wytwa-

rzania neurotoksyn, które mogą powodować niektóre z objawów choroby. Dodatkowo 

zaobserwowano, że zastosowanie wankomycyny, działającej na bakterie Gram+, daje 



 

Korelacja pomiędzy osią jelito-mózg-mikrobiota,  

a występowaniem chorób ośrodkowego układu nerwowego 

 

101 

pozytywne efekty leczenia [5, 20, 22]. Na podstawie licznych obserwacji powstała 

hipoteza wiążąca stosowanie antybiotyków u małych dzieci z późniejszym rozwojem 

autyzmu. Teoria ta wyjaśnia zaburzenia flory jelitowej i kolonizację przewodu 

pokarmowego przez chorobotwórcze gatunki bakterii [20, 22]. 

Kolejny aspekt łączący florę jelitową z ASD obejmuje obecność w moczu dzieci 

autystycznych zwiększonej ilości IGA (ang. indolyl-3-acryloylglycine), w porównaniu 

do bezobjawowej kontroli, gdzie znaleziono śladowe ilości tego związku. Jest to 

substancja produkowana przez bakterie jelitowe, której wzrost stężenia obserwuje się 

podczas ich dysbiozy. Prekursorem IGA jest tryptofan, który w prawidłowych 

warunkach metabolizowany jest do octanu indolu i pirogronianu indolu, ale obecność 

bakterii z rodzaju Clostridium podczas zaburzeń mikroflory jelitowej powoduje jego 

przekształcenie do bardziej toksycznej formy, czyli IAG [20]. 

Zarówno w jelitach jak i w mózgu obecne są takie związki jak neurotensyna czy 

kortykotropina (CRH), które potwierdzają istnienie osi jelito-mózg. W przypadku 

autyzmu stężenie tych substancji w surowicy krwi znacząco wzrasta. Szczególnie 

ważna jest neurotensyna, ponieważ wykazano, że silnie wpływa na pojawienie się 

symptomów ASD ze strony układu pokarmowego [22] 

Zaburzenia flory jelitowej mogą prowadzić do wzrostu przepuszczalności jelit, 

w wyniku czego do organizmu dostają się metabolity bakterii, cytokiny, chemokiny. 

Związki te mają zdolność do przerwania bariery krew-mózg przez co mogą wpływać 

na układ nerwowy i zachowanie człowieka. Dodatkowo przez nieszczelny układ 

pokarmowy do krwioobiegu dostają się substancje pokarmowe, które nie uległy 

pełnemu strawieniu. Zjawisko przepuszczalności jelitowej jest często obserwowane 

u osób z autyzmem. U chorych zauważono wyższy poziom immunoglobulin skiero-

wanych przeciwko alergenom pochodzącym z mleka i co więcej podanie takiemu 

dziecku produktu mlecznego nasilało zaburzenia zachowania [22]. 

Zarówno badania kliniczne jak i przedkliniczne stanowią obiecujące dowody na 

istnienie korelacji pomiędzy mikroflorą jelitową, a patogenezą ASD i dają możliwość 

rozwoju nowych strategii terapeutycznych [22]. 

4.3. Choroba Alzheimera 

Według jednej z hipotez stwierdzono, że zmiany w mikroflorze jelitowej mogą 

wpływać na pojawienie się choroby Alzheimera (AD). Jest to postępujący zespół 

neurodegeneracyjny związany z gromadzeniem się w korze mózgowej białek β-

amyloidu i splotów neurofibrylarnych, składających się z hiperfosorylowanego białka 

tau. Wykazano, że bakterie kolonizujące światło jelita mogą uwalniać znaczne ilości 

amyloidów i lipopolisacharydydów, które odgrywają ważną role w modulowaniu 

szlaków sygnałowych i wytwarzaniu cytokin prozapalnych związanych z patogenezą 

choroby Alzheimera [11, 24, 25].  

Choroba Alzheimera jest schorzeniem wieku starczego, kiedy dochodzi do wielu 

zmian w obrębie organizmu i dochodzi do spadku szybkości metabolizmu. W tym 

okresie dochodzi także do zmian w liczebności i składzie mikroorganizmów flory 

jelitowej. Dochodzi do zmniejszenia się liczby prozdrowotnych szczepów z klasy 
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Firmicutes i Bifidobacteria na rzecz Bacteroidetes. Dodatkowo u starszych osób 

nabłonek dróg pokarmowych oraz bariera krew-mózg stają się bardziej przepusz-

czalne. Stąd też, aby wyjaśnić wpływ mikrobiomu w patogenezie AD powstała teoria 

według, której amyloidy pochodzące z bakterii mogą wyciekać ze światła jelit 

i akumulować się na poziomie systemowym i w mózgu. Oprócz białek amyloidu 

przewód pokarmowy opuszcza również LPS, co skutkuje pogłębieniem przepusz-

czalności jelit oraz zwiększoną syntezą cytokin i innych cząsteczek prozapalnych 

takich jak IL-17A i IL-22, związanych z patogenezą choroby Alzheimera. Czynniki 

prozapalne także przedostają się do organizmu i przechodząc przez barierę krew- 

mózg, dostają się do mózgu, gdzie wywołują reakcje immunologiczne i uwalnianie 

reaktywnych form tlenu. Dodatkowo dochodzi do aktywacji czynników TLR2/1, CD-

14 oraz NF-κB, odgrywających ważną rolę w neurodegeneracji [24].  

Oprócz akumulacji amyloidu i wywołania stanu zapalnego, mikroflora jelitowa tak 

jak w poprzednio opisanych chorobach wpływa na syntezę neurotransmitera GABA. 

Bakterie w szczególności z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium mają zdolność do 

metabolizowania glutaminianu w celu wytworzenia kwasu γ-aminomasłowego 

(GABA), będącego głównym neuroprzekaźnikiem o działaniu hamującym. Zmiany w 

mikrobiomie mogą doprowadzić do problemów w produkcji zarówno GABA i zmian 

w jego sygnalizacji, co powiązane jest nie tylko z depresją, lękiem i zaburzeniami 

poznawczymi, ale i z rozwojem choroby Alzheimera [11]. 

Kolejna z hipotez zakłada, że uszkodzenie mózgu i rozwój AD mogą być spowo-

dowane dziłalnością neurotoksyny – β-N-metyloamino-L-alaninę (BMAA). Jest to 

niebiałkowy aminokwas produkowany przez cyjanobakterie, obecne również 

w ludzkim przewodzie pokarmowym. Oprócz bezpośredniego działania neurotoksycz-

nego, BMAA wpływa również na nieprawidłowe fałdowanie białek oraz neurodegene-

rację związaną z powstaniem stanu zapalnego, co przyczynia się do akumulacji Aβ [11]. 

Ostatecznie u osób dotkniętych AD zaobserwowano spadek sygnału neurotro-

ficznego czynnika mózgu (BDNF) zarówno w obrębie mózgu jak i w surowicy. 

W badaniach prowadzonych na myszach germ-free również stwierdzono spadek 

ekspresji BDNF w hipokampie i korze mózgu, co było związane z nasileniem stanów 

lękowych oraz postępującą dysfunkcją poznawczą [11]. Dodatkowo u pacjentów 

z chorobą Alzheimera dochodzi do upośledzenia receptora N-metylo-D-asparagino-

wego (NMDA) dla glutaminy, odpowiedzialnego za plastyczność synaptyczną 

i funkcje poznawcze. Nadmierna aktywacja NMDA prowadzi do ekscytotoksyczności 

oraz dysfunkcji synaptycznych zależnych od Aβ. Jednym z antagonistów receptora jest 

kwas kinureninowy, będący metabolitem syntetyzowanego przez komensalne bakterie 

– tryptofanu [26]. 

Odkrycie wczesnych przyczyn rozwoju dysbiozy flory bakteryjnej oraz zrozu-

mienie korelacji pomiędzy mikrobiomem, a fizjologią mózgu mogą pomóc 

w zapobieganiu lub zmniejszeniu ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera [11, 26].  
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4.4. Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona (PD) jest zwyrodnieniową chorobą ośrodkowego układu 

nerwowego, która charakteryzuje się akumulacją i agregacją α-synukleiny (αSyn) 

głównie w obrębie istoty czarnej znajdującej się w CUN. αSyn wpływa na wszystkie 

poziomy osi mózg-jelito, w tym na centralny, autonomiczny i jelitowy układ nerwowy. 

W PD oprócz objawów motorycznych takich jak bradykinezja, drżenie spoczynkowe 

i sztywność, które związane są głównie z zanikiem neuronów dopaminergicznych, 

występują też objawy pozamotoryczne. Te symptomy z kolei korelują z układem 

sercowo-naczyniowym, moczowo-płciowym oraz przewodem pokarmowym [27]. 

Ostatnie badania wskazują na udział bakterii jelitowych w patogenezie choroby 

Parkinsona. Często zaburzenia w mikrobiota i powiązane z tym objawy ze strony 

układu pokarmowego obserwowane są jeszcze zanim zostanie wykryta choroba [28]. 

Jedna z hipotez postawionych przez Braak’a i jego współpracowników zakłada, że 

choroba rozpoczyna się w jelitach i rozprzestrzenia się dalej do mózgu poprzez oś 

jelito-mózg, nerw błędny i rdzeń kręgowy [29]. Zmiany w mikroflorze jelitowej, 

wzrost przepuszczalności jelit i rozprzestrzenianie się stanu zapalnego to tylko niektóre 

z mechanizmów łączących bakterie przewodu pokarmowego z rozwojem PD [28]. 

Pierwszą oznaką tego, że mikroflora jelitowa jest zaangażowana w patogenezę 

choroby Parkinsona jest zmiana zarówno jakościowego jak i ilościowego składu 

mikroorganizmów u chorych. U osób z PD dochodzi do zmniejszenia liczebności 

bakterii z rodziny Prevotellaceae nawet o 78% w porównaniu do kontroli. Redukcja 

tych mikroorganizmów skutkuje zaburzeniami syntezy mucyny i zwiększoną 

przepuszczalnością jelit. Antygeny bakteryjne i endotoksyny, które przekroczyły 

barierę jelit mogą być z kolei przyczyną nadmiernej ekspresji α-synukleiny i prowadzić 

do jej nieprawidłowego fałdowania [27]. Z drugiej strony u wszystkich pacjentów z PD 

zaobserwowano wzrost liczebności takich rodzin bakterii jak Lactobacillaceae, 

Bradyrhizobiaceae, Clostridiales Incertae Sedis IV, Verrucomicrobiaceae, Rumino-

coccaceae, w tym u osób z objawami niemotorycznymi dominują także Enterobacte-

riacea [30]. Takie zmiany w kompozycji flory bakteryjnej prowadzą do obniżenia 

hormonu jelitowego – greliny, która odpowiedzialna jest za regulację nigrostriatalnego 

szlaku dopaminergicznego. Upośledzenie jej wydzielania zaobserwowano u chorych 

z PD [31]. 

Wynikające z podeszłego wieku osłabienie organizmu i zaburzenia w mikroflorze 

jelitowej sprzyjają zakażeniom egzogennymi patogenami, które mogą pogłębić lub 

przyczynić się do rozwoju PD. Jednym z takich mikroorganizmów jest Helicobacter 

pylori. Obecność tej bakterii w przewodzie pokarmowym prowadzi do autoimmu-

nizacji co z kolei może prowadzić do uszkodzenia neuronów i dalej do rozwoju 

parkinsonizmu [27]. 

Ścisły związek między dysbiozą mikroflory jelitowej, przepuszczalnością jelit, 

a zaburzeniami neurologicznymi sugeruje, że modyfikacje w mikrobiota mogą być 

obiecującą opcją terapeutyczną przy chorobie Parkinsona [27]. 
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5. Regulacja mikrobiomu za pomocą pre- i probiotyków 

Powiązanie zaburzeń mikroflory jelitowej z występowaniem chorób o podłożu 

neurologicznym przyczyniło się do poszukiwań środków i sposobów uregulowania 

składu funkcji mikrobiota. Jedną z takich metod było zastosowanie pre- i probiotyków, 

które mają udokumentowane działanie terapeutyczne w przypadku schorzeń związa-

nych z układem pokarmowym, a teraz także z OUN.  

Probiotyki definiowane są jako niepatogenne mikroorganizmy dostarczane 

doustnie, które mają dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka. Zbadano pod tym 

kątem wiele szczepów bakterii, ale tylko niektóre z nich wykazały oczekiwany efekt, 

należą do nich między innymi Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Bacillus 

thetaiotaomicron czy Bifidobacterium longum. Probiotyki stosowane są głównie przy 

antybiotykoterapii w celu wspomagania kolonizacji jelit komensalnymi mikroorga-

nizmami. Potwierdzony jest również ich leczniczy wpływ w przypadku chorób 

metabolicznych takich jak cukrzyca czy otyłość [32]. Jednak ostanie badania sugerują, 

że to nie jedyne zalety tych preparatów. Okazuje się, że część z nich ma zdolności 

modulowania osi mózgowo-jelitowej przez co mogą mieć korzystny wpływ na nastrój, 

lęk i funkcje poznawcze [15]. Potwierdzeniem tej zależności jest fakt, że stosowanie 

probiotyków normuje skład mikroflory jelitowej oraz wpływa na jej różnorodność, 

w wyniku czego zaburzenia wywołane dysbiozą również ulegają zanikowi. Dodatkowo 

wykazano, że podawanie szczepów Lactobacillus i Bifdobacterium przy schorzeniach 

neurologicznych sprzyjało podwyższeniu poziomu BDNF oraz redukcji przepusz-

czalności jelit i tym samym było to powodem zmniejszenia stanu zapalnego 

w organizmie [17]. Z tego względu zaproponowano suplementację probiotykami przy 

terapii takich chorób jak: depresja, autyzm, choroba Alzheimera oraz choroba 

Parkinsona i co więcej takie leczenie przynosi dobre efekty [11, 17, 27]. 

Prebiotyki z kolei stanowią grupę niestrawialnych składników żywności, które 

poprzez stymulację wzrostu bakterii komensalnych korzystnie wpływają na zdrowie. 

Do takich substancji należą różne polisacharydy, oligosacharydy, fruktooligosacha-

rydy, mannooligosacharydy czy laktuloza [33]. Badania przedkliniczne i kliniczne 

wskazują, że niektóre z nich pozytywnie wpływają na rozwój mikroflory jelitowej, 

zmniejszają stopień zapalenia oraz pozytywnie regulują metabolizm [15]. Związki 

należące do prebiotyków zazwyczaj współdziałają z probiotykami w leczeniu 

wspomnianych wcześniej chorób układu pokarmowego i podobnie jak w przypadku 

probiotycznych mikroorganizmów mogą też wpływać na prawidłowe funkcjonowanie 

układu nerwowego. Zastosowanie β-galaktooligosacharydów (B-GOS) reguluje system 

serotonergiczny poprzez zmianę ekspresji centralnych receptorów 5-HT2A, co może 

oddziaływać na zmianę zachowania i funkcje poznawcze. Co więcej trzytygodniowa 

suplementacja prebiotykami (w tym B-GOS) była związana z obniżeniem poziomu 

kortyzolu w reakcji pobudzeniowej oraz skutkowała przyrostem liczebności bakterii 

z rodziny Bifidobacterium i Lactobacillus [17]. Pozytywny udział prebiotyków w tych 

mechanizmach potwierdza słuszność zastosowania ich wspólnie z probiotykami przy 

leczeniu chorób OUN.  
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6. Podsumowanie 

Wiadome jest, że mikroflora jelitowa odgrywa ważną rolę w rozwoju i regulacji 
systemów metabolicznych, neuroendokrynnych oraz immunologicznych. W ostatnim 
dziesięcioleciu jednak dokonano znacznego postępu uznając wpływ mikrobiomu 
w funkcjonowaniu osi jelita-mózg. Pomimo istnienia wielu badań nad wyjaśnieniem 
natury tego zjawiska, dokładne mechanizmy wciąż pozostają nie do końca jasne. 
Kluczowe ustalenia wskazują, że oś jelito-mózg-mikrobiota ma udział w modulowaniu 
ośrodkowego układu nerwowego i tym samym wpływa na patogenezę chorób z nim 
związanych. Udowodniono również, że zastosowanie pre- i probiotyków w leczeniu 
i zapobieganiu chorobom o podłożu neurologicznym daje obiecujące efekty. Rozsze-
rzenie naszego zrozumienia korelacji pomiędzy tymi systemami mogłoby doprowadzić 
do stworzenia korzystnych strategii terapeutycznych i poprawy zdrowia ludzkiego. 
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Korelacja pomiędzy osią jelita-mózg-mikrobiota, a występowaniem chorób 
ośrodkowego układu nerwowego 

Streszczenie 
Mikroflora jelitowa zasiedlająca ludzkie jelita jest dynamicznie rozwijającym się ekosystemem zaangażo-
wanym w utrzymaniu homeostazy poprzez wiele różnych mechanizmów. Ostatnio opisana korelacja 
pomiędzy stanem zapalnym jelit, a zaburzeniami psychicznymi zachodzi poprzez bezpośrednie lub pośrednie 
szlaki sygnalizacyjne regulowane przez CUN. Dwukierunkowa sygnalizacja pomiędzy bakteriami jelitowymi 
a OUN, nazywana również osią jelita-mózg-mikrobiota, odgrywa ważną rolę w patogenezie wielu poważnych 
chorób. Os jelita-mózg-mikrobiota regulowana jest zarówno przez jakościowe jak i ilościowe zmiany 
w kompozycji mikroflory, które mogą prowadzic do nieprawidłowej syntezy neurotransmiterów oraz 
zaburzeń w powstawaniu cytokin pre- i prozapalnych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój autyzmu, 
choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Co więcej, dysbioza może powodować dysregulację metabolizmu 
tryptofanu, co stanowi jeden z czynników prowadzących do rozwoju depresji. Terapia probiotykami poprawia 
homeostazę metaboliczną oraz znosi zaburzenia sygnalizacji osi jelita-mózg-mikrobiota. Badania kliniczne 
wskazują, że probiotyki nie tylko poprawiają kompozycje mikroflory poprzez podwyższenie liczebności 
komensalnych gatunków bakterii, ale także redukują poziom patogennych mikroorganizmów. Jednakże, 
potrzebne są dalsze badania by w pełni potwierdzić zastosowanie probiotyków w alternatywnej terapii chorób 
neuronalnych i psychicznych. 
Słowa kluczowe: oś jelita-mózg, microbiota, CUN, choroby OUN, jelitowy układ nerwowy  

The correlation between the gut-brain-microbiota axis and incidence of central 
nervous system diseases 

Abstract 
Human microbiota is a dynamic ecosystem involved in the regulation of homeostasis by many different 
mechanisms. Recently described correlation between gut intestine inflammation and mental disorders led to 
direct signal pathways directly or indirectly regulated by the CNS. Bidirectional signaling between gut 
bacteria and CNS, also called gut-brain microbiota axis, plays a major role in regulation of pathogenesis of 
many serious disorders. The gut-brain - microbiota axis regulated by changes in quantitative and qualitative 
composition of gut microbiota leads to dysregulation of neurotransmitter synthesis and immune pre-
inflammatory and anti-inflammatory factors, which have an indirectly impact on the development of autism, 
Parkinson and Alzheimer's disease. Moreover, bacteria dysbiosis can cause the deregulation of tryptophan 
metabolism one of the factors that can contribute to depression disorders. Probiotics therapy to improve 
metabolic homeostasis and to counteract the effect of dysregulation signaling in gut-brain - microbiota axis. 
Clinical studies demonstrate that probiotics not only alter the gut microbiota composition by changes the 
quantitative ratio of particular species, but also reduce the level of pathogen bacteria. Nevertheless, more 
research is needed to determine the clinical role of probiotics in the alternative treatment of mental diseases. 
Keywords: gut-brain axis, microbiota, CNS, diseases of CNS, enteric nervous system 
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Innowacyjne metody leczenia cukrzycy 

1. Wprowadzenie 

Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem metabolicznym, charakteryzującym się 
hiperglikemią, wynikającą z nieprawidłowego wydzielania bądź funkcjonowania 
insuliny, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia wielu narządów, w szczególności ser-
ca, naczyń krwionośnych, nerek, nerwów oraz oczu. Liczba nowych zachorowań na 
cukrzycę stale rośnie, a prognozy dotyczące najbliższych lat nie są optymistyczne. 
Ponadto zwiększa się liczba osób zagrożonych rozwojem cukrzycy (ok. 318 milionów 
ludzi z rozpoznaną nieprawidłową tolerancją glukozy – IGT). Główną przyczyną tego 
zjawiska jest zmiana stylu życia, jaka nastąpiła w społeczeństwach krajów uprzemysło-
wionych w ostatnich latach. Energiczny rozwój cywilizacji, brak regularnej aktywności 
fizycznej, kształtowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych sprawiły, że 
w ostatnich dziesięcioleciach drastycznie wzrosła liczba osób otyłych i z nadwagą, co 
jest jedną z głównych przyczyn rozwoju najczęściej występującej postaci cukrzycy – 
cukrzycy typu 2, która stanowi aż 90% spośród wszystkich przypadków [1, 2]. Według 
dostępnych analiz statystycznych cukrzyca jest rozpoznawana na świecie średnio co 10 
sekund. Dane przedstawione przez Międzynarodową Federację Cukrzycy (IDF – 
International Diabetes Federation) pokazują, że na cukrzycę choruje ok. 415 milionów 
osób na całym świecie (czyli 1 na 11 osób ma rozpoznaną cukrzycę), natomiast 
w Polsce ok. 3 miliony osób, w tym ok. 1 milion nie zdaje sobie sprawy z obecności 
choroby. Szacuje się, że w 2040 roku na świecie będzie ok. 642 miliony diabetyków (1 
na 10 osób będzie miała rozpoznaną cukrzycę). W 2015 roku z powodu cukrzycy 
zmarło aż 5 milionów osób [2]. Nic więc dziwnego, że ONZ uznało cukrzycę za 
epidemię [3]. Należy pamiętać, że cukrzyca to choroba generująca ogromne koszty dla 
państwa, związane z procesem diagnozy, leczenia, ale także wynikające z wydatków 
na świadczenia socjalne warunkowane niepełnosprawnością czy przedwczesną 
śmiertelnością z powodu cukrzycy i jej powikłań. W ostatnich latach wprowadzano do 
leczenia wiele nowych grup leków, dzięki którym można skuteczniej osiągać pożądany 
poziom wyrównania metabolicznego. Jednak nadal pomimo stosowania nowoczesnych 
metod terapii istnieje grupa pacjentów, którzy nie spełniają zalecanych kryteriów 
wyrównania cukrzycy. Istotny problem w leczeniu cukrzycy stanowi aspekt psycho-
logiczny. Cukrzyca to choroba przewlekła, której pojawienie się całkowicie zmienia 
dotychczasową równowagę w życiu człowieka. Akceptacja choroby i sposobów jej 
leczenia jest trudnym procesem, wymagającym wiele czasu. Pacjent boryka się ze 
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świadomością, że cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, o postępującym przebiegu, 
wymagającą modyfikacji dotychczasowego stylu życia i dużego zaangażowania 
w proces leczenia, a jednocześnie ma poczucie ogromnej zależności od sposobu terapii 
i stosowania się do zaleceń lekarskich. Wielu pacjentów nie akceptuje choroby, co zde-
cydowanie utrudnia proces terapeutyczny, a w konsekwencji uniemożliwia osiągnięcie 
prawidłowego wyrównania metabolicznego. Dlatego też najważniejszym celem 
w leczeniu cukrzycy, wciąż nieosiągniętym, jest próba jej całkowitego wyleczenia. 
Analiza mechanizmów molekularnych powstawania cukrzycy kreuje duże szanse 
w tworzeniu skuteczniejszych metod leczenia. Do najnowszych osiągnięć naukowych 
ostatnich dekad należą: odkrycie protektyny DX, zmniejszającej stężenie glukozy we 
krwi oraz redukującej insulinooporność, betatrofiny pobudzającej proliferację komórek 
β wysp trzustkowych, stymulacja aktywności genu PAX4 za pomocą metod inżynierii 
genetycznej, wykorzystanie komórek macierzystych, przeszczepianie komórek β wysp 
trzustkowych oraz stworzenie tzw. „sztucznej trzustki”.  

2. Cel pracy, materiał i metody 

Celem pracy był przegląd najnowszych doniesień naukowych dotyczących leczenia 
cukrzycy oraz przedstawienie innowacyjnych metod terapii. Aby tego dokonać 
przeanalizowano aktualną literaturę. 

3. Protektyna DX 

Nadwaga i otyłość odgrywają istotną rolę w patogenezie cukrzycy. Oba te stany 
sprzyjają utrzymywaniu się przewlekłego stanu zapalnego w organizmie, który 
prowadzi do rozwoju insulinooporności tkanek, a w konsekwencji do pojawienia się 
cukrzycy. U osób otyłych dochodzi do przewlekłego wzrostu stężenia cytokin proza-
palnych. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się roli wielonienasyconych 
kwasów omega-3 w potencjalnym efekcie terapeutycznym cukrzycy typu 2, zmniej-
szaniu insulinooporności oraz utrzymywaniu prawidłowego poziomu glikemii. Jednak 
dotychczas opublikowane badania prezentują istotne rozbieżności w oddziaływaniu 
kwasów omega-3 na tkanki gryzoni i człowieka. Udowodniono pozytywną rolę 
w redukcji insulinooporności w badaniu na myszach, czego nie potwierdzono u ludzi. Do 
grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 zaliczamy kwas mikoza-
pentaenowy (EPA), kwas dokozaheksaenowy (DHA) oraz kwas α-linolenowy (ALA) 
[4]. Największe znaczenie w aspekcie zaburzeń gospodarki węglowodanowej przy-
pisuje się protektynie. Pochodną kwasu dokozaheksaenowego jest protektyna D1, a jej 
izomerem protektyna DX, która odgrywa kluczową rolę w tłumieniu procesu zapal-
nego. Właściwości protektyny polegają na minimalizowaniu inwazji granulocytów 
obojętnochłonnych w ognisku zapalnym, zmniejszaniu wyzwalanej przez lipopo-
lisacharyd aktywacji makrofagów, co wiąże się z regulacją szlaków sygnałowych 
związanych z receptorami Toll-podobnymi przez protektynę D1 [5]. White i wsp. 
udowodnili, że protektyna DX zmniejsza powstawanie reaktywnych form tlenu, w tym 
indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) w mięśniach i wątrobie, a także hamuje 
syntezę kinaz serynowo-treoninowych c-jun (JNK) w wątrobie. Udowodniono także, że 
hamuje cyklooksygenazę 1 i 2 oraz wydzielanie prozapalnych cytokin i chemokin [6, 7]. 
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Ciekawych obserwacji dokonali White i wsp., którzy na podstawie przeprowa-
dzonych badań na transgenicznych myszach stwierdzili, że protektyna DX wybiórczo 
pobudza uwalnianie prototypowej interleukiny 6 z mięśni szkieletowych, powodując 
zmniejszenie glukoneogenezy w wątrobie i uwrażliwienie mięśni szkieletowych na 
insulinę [7]. 

4. Betatrofina 

Pomimo wprowadzenia coraz nowszych możliwości leczenia cukrzycy nadal nie 
udało się stworzyć takiej metody, która byłaby w stanie odzwierciedlić naturalny, fiz-
jologiczny sposób wydzielania insuliny. Trzustka jest narządem egzo i endokrynnym. 
Część wewnątrzwydzielniczą trzustki tworzą wyspy Langerhansa, których komórki 
wydzielają różne hormony, m.in. glukagon, insulinę, somatostatynę, polipeptyd 
trzustkowy i inne. W regulacji gospodarki węglowodanowej kluczową rolę odgrywają 
komórki β wysp Langerhansa, wydzielające insulinę. Ich zniszczenie prowadzi do 
rozwoju cukrzycy. Już w okresie życia płodowego pod wpływem czynników gene-
tycznych i wewnątrzmacicznych dochodzi do określenia puli komórek β trzustki. 
Jeszcze u noworodka występuje ich intensywne powstawanie, a następnie proces ten 
ulega znacznemu osłabieniu [8, 9]. Jednak w różnych sytuacjach zwiększonego 
zapotrzebowania na insulinę zarejestrowano zdolność do wzmożonej proliferacji 
komórek beta. Zidentyfikowano różne mechanizmy genetyczne i hormonalne 
regulujące proces zwielokrotnienia liczby komórek beta wysp trzustkowych, ale 
zjawisko to nie zostało do końca jednoznacznie wyjaśnione. Michael i wsp. w 2000 
roku zaobserwowali znamienny wzrost liczby komórek beta trzustki u myszy 
w sytuacji inaktywacji genu receptora dla insuliny w hepatocytach [10]. Nie zostało 
w pełni wyjaśnione, w jaki sposób komórki wątroby wpływają na zwiększenie proli-
feracji komórek wysp trzustkowych, jednak badania ostatnich lat wskazują na 
bezpośrednie oddziaływanie na komórki trzustki nieznanego wcześniej białka 
wytwarzanego w wątrobie [11]. 

Melton i wsp. uznali, że idealnym sposobem leczenia cukrzycy byłoby zwiększenie 
proliferacji komórek beta wysp Langerhansa przy jednoczesnym zachowaniu ich 
funkcjonowania, czyli możliwości wydzielania insuliny. W tym celu doprowadzili do 
rozwoju insulinooporności u myszy za pomocą zablokowania receptora insulinowego 
przez jego antagonistę – białko S961. Wówczas zaobserwowano intensywną 
proliferację komórek beta trzustki. Za pomocą tak stworzonego modelu zwierzęcego 
zidentyfikowali oni gen odpowiadający za ekspresję białka, którego stężenie istotnie 
wzrasta w warunkach insulinooporności [12]. Białkiem tym była betatrofina – hormon 
zbudowany ze 198 aminokwasów, wytwarzany u człowieka głównie w wątrobie 
i tkance tłuszczowej. W badaniu tym po 8 dniach podawania betatrofiny myszom 
uzyskano ok. 3-krotny wzrost powierzchni wysp trzustkowych oraz ok. 2-krotny 
wzrost stężenia insuliny [12]. W przeprowadzonym w 2014 roku badaniu Espes i wsp. 
stwierdzili zwiększone stężenie betatrofiny u pacjentów z cukrzycą typu 2 [13]. 
Dokładna regulacja procesu proliferacji komórek beta wysp trzustkowych nie została 
jeszcze w pełni wyjaśniona.  
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5. Przeszczep trzustki i wysp trzustkowych 

Leczenie cukrzycy jest dużym wyzwaniem dla samych pacjentów, ale także dla 
prowadzących proces terapeutyczny diabetologów. Czasami zdarza się, że kon-
wencjonalne metody terapii nie przynoszą zadowalających efektów, pacjenci są prze-
wlekle niewyrównani metabolicznie, a na skutek utrzymywania się ciągłej hipergli-
kemii szybko rozwijają powikłania mikro i makroangiopatyczne, doprowadzające do 
niewydolności narządów. Niekiedy pacjenci borykają się z częstymi epizodami zagra-
żających życiu hipoglikemii. W takich sytuacjach konieczne jest rozważenie alterna-
tywnych metod leczenia, w tym transplantacji trzustki. Pierwszy przeszczep trzustki na 
świecie przeprowadzili w grudniu 1966 roku w Minnesocie dwaj amerykańscy 
chirurdzy William Kelly i Richard Lilleheie [14, 15]. W Polsce pierwszy taki zabieg 
wykonano w 1988 roku. Najczęściej przeszczep trzustki wykonuje się u pacjentów 
z cukrzycą typu 1. W większości (ok. 80%) przypadków jest to równoczesna trans 
plan-tacja trzustki i nerki. W innym schemacie przeszczepu trzustki dokonuje się po 
wcześniejszym przeszczepie nerki (12%), a najrzadziej wykonuje się transplantacje 
samej trzustki (8%), zwykle ta procedura dotyczy diabetyków z częstymi, niebezpiecz-
nymi epizodami hipoglikemii [14]. Mimo ciągłego ulepszania procedury przeszczepu 
trzustki, zabieg ten nadal jest trudny i związany z dużym ryzykiem wystąpienia 
powikłań. Ponadto wymaga od pacjenta stałego przyjmowania leków immuno-
supresyjnych. Głównym wskazaniem do transplantacji trzustki jest obecność cukrzycy 
(najczęściej typu 1) o chwiejnym przebiegu, zarówno w postaci znacznych zwyżek 
glikemii, prowadzących do rozwoju kwasicy ketonowej, mleczanowej czy nawet 
śpiączki cukrzycowej oraz licznych epizodów hipoglikemii, zwłaszcza nocnych czy 
występujących bez odczuwania objawów zwiastujących, które występują niezależnie 
od prowadzonego stylu życia oraz są oporne na standardowe metody terapii. Nie jest 
konieczne, aby epizody hiperglikemii prowadzące do kwasicy występowały na 
przemian ze stanami hipoglikemii. Wystarczy obecność powtarzających się epizodów 
jednego z zaburzeń w znacznym nasileniu, zagrażającym życiu [16,17]. Należy 
pamiętać, że w Polsce w ciągu roku z powodu hipoglikemii umiera ok. 150 diabe-
tyków. Ponadto według danych statystycznych ok. 6% zgonów w przebiegu cukrzycy 
wynika z ciężkich niedocukrzeń, zwłaszcza nocnych [14]. W związku z tym 
stosowanie alternatywnej metody, jaką jest transplantacja trzustki, daje nadzieje na 
zmniejszenie częstości występowania tych zdarzeń i poprawę komfortu życia pacjen-
tów z cukrzycą. Spośród innych istotnych wskazań do transplantacji trzustki wyszcze-
gólniono postępujące szybko powikłania mikroangiopatyczne [18]. Szczególną 
przesłanką jest obecność gwałtownie progresującej nefropatii cukrzycowej, wówczas 
wskazane jest wykonanie równoczesnego przeszczepu trzustki i nerki. Według 
dostępnych badań naukowych skuteczny zabieg przeszczepienia trzustki prowadzi do 
stabilizacji, a niekiedy do zmniejszenia retinopatii cukrzycowej. Obserwowano także 
zmniejszenie objawów neuropatii cukrzycowej [19, 20]. Aktualne dane dotyczące 
perspektywy 5-letniego przeżycia chorych po transplantacji trzustki (bez względu na 
rodzaj zabiegu – równoczesny przeszczep z nerką, przeszczep poprzedzający 
transplantację nerki czy przeszczep samej trzustki) wynoszą ok. 90% [14]. 

W przypadku istnienia przeciwskazań do wykonania zabiegu przeszczepienia 
trzustki alternatywną możliwością jest przeszczep wysp trzustkowych, który jest mniej 
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inwazyjną procedurą. Może on być wykonywany w kombinacjach przedstawionych 
powyżej, dotyczących przeszczepu całej trzustki. Pierwszy taki zabieg wykonano na 
świecie w roku 1974, a w Polsce w 2008 roku. Niestety, pierwsze procedury przesz-
czepienia wysp trzustkowych nie przyniosły zamierzonych efektów. Zaledwie 
niewielki odsetek pacjentów poddanych temu procesowi uzyskiwał insulinonieza-
leżność trwającą ponad rok. W kolejnych latach zmodyfikowano nieco całą procedurę 
przeszczepu wysp trzustkowych (Protokół Edmonton) tak, aby uzyskać lepsze 
długofalowe wyniki. Należy mieć na uwadze, że zasadniczym celem takiego leczenia 
nie jest uzyskanie insulinoniezależności, a stabilizacja cukrzycy z uzyskaniem prawid-
łowego wyrównania metabolicznego i zabezpieczenie chorego przed nawracającymi 
epizodami hipoglikemii [21,22]. Zabiegi te nie są wykonywane u pacjentów z otyłością 
i znaczną insulinoopornością. W powodzeniu całego procesu ma znaczenie ilość 
przeszczepionych wysp trzustkowych. Liczba ta jest zależna od masy ciała pacjenta, 
a sama procedura może być powtarzana od 3 do 6 razy. Polega ona na wyizolowaniu 
odpowiedniej ilości wysp trzustkowych z narządu dawcy, a następnie przetoczeniu 
przygotowanej zawiesiny komórek do żyły wrotnej. Po kilku tygodniach można 
oceniać efekty przeprowadzonej terapii. Sam zabieg związany jest ze stosunkowo 
małym ryzykiem powikłań, jednak długofalowe obserwacje nie są w pełni zadowala-
jące, chociaż dzięki zmodyfikowaniu całego procesu przeszczepiania wysp trzustko-
wych na przestrzeni ostatnich lat uzyskano poprawę wyników trzyletnich obserwacji 
utrzymywania insulinoniezależności po zabiegu z 27% w latach 1999-2002 do 44% 
w latach 2007-2010 [23]. Przełomem w chirurgii transplantacyjnej okazał się zabieg 
wykonany w Polsce. W marcu 2013 roku zespół z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego w Warszawie przeprowadził zakończony 
sukcesem autogeniczny przeszczep wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka za 
pomocą endoskopii [24].  

Dużym ograniczeniem przeszczepu trzustki czy wysp trzustkowych jest stosun-
kowo niewielka liczba dawców. Wobec tego naukowcy prowadzą badania nad stwo-
rzeniem bionicznej trzustki na bazie komórek własnych pacjenta w połączeniu 
z elementami biokompatybilnymi przy użyciu technologii 3D. Zespół dr hab. M. 
Wszoły prowadzi badania nad utworzeniem bionicznej trzustki przy użyciu biodruku 
3D, w którym biotusz miałyby stanowić wyizolowane wyspy trzustki, które następnie 
można by wdrukować w matrix zewnątrzkomórkowe [14]. 

Aktualnie trwają badania nad przeszczepianiem wysp trzustkowych umieszczonych 
w półprzepuszczalnych błonach w postaci kapsułek. Taka metoda pozwoliłaby ochro-
nić przeszczepione wyspy trzustkowe przed działaniem układu odpornościowego 
biorcy, a pacjenci nie musieliby przyjmować leków immunosupresyjnych. Początkowe 
obserwacje wykazały, że niewielkich rozmiarów kapsułki wyzwalały reakcję układu 
odpornościowego i w krótkim czasie ulegały bliznowaceniu, co uniemożliwiało ich 
funkcjonowanie. Rozpoczęto badania nad kapsułkami o większym rozmiarze (ok. 
1,5 mm), co w zdecydowanie mniejszym stopniu wywoływało reakcje ze strony komó-
rek układu odpornościowego, a jednocześnie nie zaburzało wydzielania insuliny 
w reakcji na bodziec glukozowy przez komórki wysp trzustkowych. Badania 
prowadzone na modelu mysim wykazały prawidłowe stężenie glukozy utrzymujące się 
do ok. 174 dni po wszczepieniu kapsułek o większym rozmiarze [25]. 
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6. Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy 

 Mała liczba dawców oraz ryzyko odrzucenia przeszczepu mocno ograniczają 
procedury transplantacyjne w leczeniu cukrzycy. Aktualnie prowadzone są intensywne 
badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w tworzeniu odpowiednio 
zróżnicowanych komórek zdolnych do wydzielania insuliny w odpowiedzi na wzrost 
glikemii. Istnieją dwa główne sposoby wykorzystania komórek macierzystych w le-
czeniu cukrzycy. Pierwszy polega na przeszczepieniu własnych komórek hematopo-
etycznych pacjenta, a drugi na wykorzystaniu komórek macierzystych z innych źródeł 
(komórek mezenchymalnych, komórek embrionalnych z krwi pępowinowej) [26-28]. 
Chen i wsp. wykorzystali mezenchymalne komórki macierzyste, które po odpowied-
nim zróżnicowaniu wszczepili szczurom z wyindukowaną cukrzycą, uzyskując 
obniżenie stężenia glukozy [29]. Pierwszy na świecie zabieg przeszczepienia komórek 
hematopoetycznych u pacjentów z cukrzycą typu 1 przeprowadził Voltarelli i wsp. 
Poddani temu doświadczeniu chorzy uzyskali insulinoniezależność trwającą od kilku 
do kilkunastu miesięcy [30]. 

Badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy dają duże 
nadzieje, jednak należy pamiętać o poważnych ograniczeniach tej metody, związanych 
głównie z transformacjami złośliwymi, aberracjami chromosomalnymi oraz wątpli-
wościami etycznymi [26-28]. 

7. Sztuczna trzustka 

Zastosowanie w leczeniu cukrzycy osobistych pomp insulinowych było wielkim 
postępem. Ten sposób terapii jest alternatywą dla codziennych wielokrotnych wstrzyk-
nięć insuliny, zdecydowanie poprawia wyrównanie metaboliczne pacjentów, ale 
również pozwala na większą swobodę w spożywaniu posiłków. Mimo wielu zalet jest 
to wciąż niedoskonała metoda leczenia. W ostatnich latach pojawiły się nowe osobiste 
pompy insulinowe z wbudowanymi sensorami do ciągłego monitorowania glikemii, 
ale również one nie są w stanie całkowicie zastąpić trzustki.  

Wielkim sukcesem ostatnich miesięcy było utworzenie „sztucznej trzustki”, 
stanowiącej tzw. zamkniętą pętlę. „Sztuczna trzustka” jest w pełni automatyczna, 
składa się z pompy insulinowej, sensora do ciągłego monitorowania glikemii (CGM) 
i glukometru skalibrowanego z CGM. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów 
system sprzężony z sensorem sam decyduje o dawce podawanej insuliny. W przypad-
ku hipoglikemii może zmniejszyć przepływ insuliny lub nawet całkowicie go 
zatrzymać, natomiast w razie wzrostu glikemii może zwiększyć podaż insuliny. 
„Sztuczna trzustka” otrzymała pozytywną opinię Amerykańskiej Agencji do spraw 
Żywności i Leków (FDA), stąd w najbliższym czasie ma się pojawić w sprzedaży 
w Stanach Zjednoczonych [31]. 

8. Podsumowanie 

Ciągły wzrost liczby zachorowań na cukrzycę powoduje, że choroba ta stanowi 
poważny problem społeczny. Pojawienie się tego przewlekłego zaburzenia diamet-
ralnie zmienia dotychczasowe życie pacjentów. Większości z nich trudno zaakcep-
tować fakt pojawienia się choroby, a jeszcze trudniej jest pogodzić się z koniecznością 
przewlekłego leczenia, w tym w niektórych przypadkach insulinoterapii od samego 
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początku choroby. Konieczne są badania nad nowymi rodzajami leczenia, tak by 
stworzyć metodę, która w niewielkim stopniu będzie ingerować w dotychczasowe 
życie pacjenta, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie optymalnego poziomu wyrów-
nania metabolicznego, by zmniejszyć ryzyko rozwoju późnych powikłań narządowych. 
Wciąż największym marzeniem diabetyków, jak i wielu badaczy, jest stworzenie takiej 
metody, która pozwoli całkowicie wyleczyć chorobę. Aby tego dokonać, konieczne są 
kolejne lata wnikliwych i drogich badań. 
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Innowacyjne metody leczenia cukrzycy 

Streszczenie 
Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem metabolicznym, wynikającym z nieprawidłowego wydzielania 
bądź funkcjonowania insuliny, w efekcie prowadzącym do uszkodzenia wielu narządów. Liczba nowych 
zachorowań na cukrzycę stale rośnie, a prognozy dotyczące najbliższych lat nie są optymistyczne. Szacuje 
się, że w 2040 roku na świecie będzie ok. 642 miliony diabetyków. Nic więc dziwnego, że ONZ uznało 
cukrzycę za epidemię. W ostatnich latach wprowadzano do leczenia wiele nowych grup leków, dzięki 
którym można skuteczniej osiągać pożądany poziom wyrównania metabolicznego. Jednak nadal pomimo 
stosowania nowoczesnych metod terapii istnieje grupa pacjentów, którzy nie spełniają zalecanych 
kryteriów wyrównania cukrzycy. Najważniejszym celem w leczeniu cukrzycy, wciąż nieosiągniętym, jest 
poznanie sposobu jej wyleczenia. Analiza mechanizmów molekularnych powstawania cukrzycy daje duże 
szanse w tworzeniu skuteczniejszych metod leczenia. Do najnowszych osiągnięć naukowych ostatnich 
dekad należą: odkrycie protektyny DX, zmniejszającej stężenie glukozy we krwi oraz redukującej 
insulinooporność, betatrofiny pobudzającej proliferację komórek β wysp trzustkowych, stymulacja 
aktywności genu PAX4 za pomocą metod inżynierii genetycznej oraz przeszczepianie komórek β wysp 
trzustkowych. Celem pracy był przegląd najnowszych doniesień naukowych dotyczących leczenia 
cukrzycy oraz przedstawienie innowacyjnych metod terapii.  
Słowa kluczowe: cukrzyca, protektyna, betatrofina, transplantacja 

Innovative methods of diabetes management 

Abstract 
Diabetes is a chronic metabolic disorder caused by abnormal insulin secretion or function, resulting in 
multiple organ injury. The number of new cases of diabetes is continuously increasing and the forecasts for 
the upcoming years are far from optimistic. The estimations evaluates beyond 642 million diabetics in 
2040 worldwide. Therefore the UNO has recognized diabetes as an epidemic. Contemporary, numerous 
drug classes have been introduced to help achieve the desired level of metabolic control. However, despite 
the use of modern therapies, there is a group of patients who do not reach the recommended criteria for 
disease alignment. The most important and so far unreachable goal in diabetes treatment is knowing how to 
fix the cause. Analysis of the molecular mechanisms of diabetes development grants an adequate chance of 
expanding more effective treatments. Comprising state of the art achievements including the discovery of 
protectin DX, reducing blood glucose concentration and decreasing insulin resistance, implicating 
betatrophine which promotes proliferation of pancreatic β-cells, stimulation of PAX4 gene expression with 
genetic engineering methods as well as pancreatic β-cells transplantation. The aim of this study was to 
review the latest reports on the diabetes management and treatment along with the presentation of 
innovative therapies. 
Keywords: diabetes, protectin, betatrophine, transplantation 
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Znaczenie metaloproteinaz macierzy 

zewnątrzkomórkowej (MMP) w przebiegu cukrzycy 

1. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej – budowa, rola 

i występowanie 

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) to endopeptydazy 

należące do rodziny enzymów proteolitycznych, zależnych od cynku. Są aktywowane 

przez kationy wapnia. 

 W roku 1962, Gross i LaPiere po raz pierwszy wykryli aktywność MMP: była to 

działalność kolagenolityczna w ogonie kijanki. W związku z tym, enzym został 

nazwany śródmiąższową kolagenazą (MMP-1). Obecnie MMP stanowią rodzinę 26 

enzymów, które występują w tkankach ludzkich, jak i organizmów, takich jak muchy 

owocowe (Drosophila melanogaster). MMP są podzielone ze względu na homologię 

i powinowactwo do substratu na sześć grup: kolagenazy (MMP-1, MMP-8, MMP-13 

and MMP-18), żelatynazy (inaczej zwane kolagenazami IV typu) (MMP-2, MMP-9), 

stromelizyny (MMP-3, MMP-10 i MMP-11), matrilizyny (MMP-7 i MMP-26), MMP 

transbłonowe (MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-24 i MMP-25) oraz inne 

MMP (MMP-12, MMP-20, MMP-21, MMP-22, MMP-23, MMP-27 i MMP-28) [1, 2]. 

1.1. Budowa MMP 

Metaloproteinazy zbudowane są z sekwencji propeptydu, domeny katalitycznej 

metaloproteinaz, regionu zawiasowego i domeny złożonej z hemopeksyny. Wyjątek 

stanowią MMP-7, MMP-26 i MMP-23, w których brakuje regionu zawiasowego 

i domeny złożonej z hemopeksyny. Ponadto, MMP-23 posiada unikalną domenę bogatą 

w cysteinę oraz domenę immunoglobulinową występującą po domenie katalitycznej 

metaloproteinazy. Natomiast kolagenazy IV typu, takie jak MMP-2 i MMP-9, mają trzy 

powtórzenia fibronektyny typu II w swojej domenie. Tego typu formy fibronektyny II 

tworzą domenę umożliwiającą wiązanie i degradację kolagenu typu IV lub żelatyny 

(Ryc.1) [3,4]. 

MMPs są początkowo syntetyzowane jako nieaktywne zymogeny z domeną 

propeptydu. Domena propeptydu musi zostać usunięta, żeby aktywować enzym. We 

wszystkich MMP jest obecna prodomena zbudowana z wysoce konserwatywnej 

sekwencji PRCXXPD zawierającej ,,przełącznik cysteiny", który posiada resztę cysteiny. 

Cysteina łączy się z Zn
2+

 związanym z sekwencją domeny katalitycznej 

HEXXHXXGXXH, co pozwala utrzymać cząsteczkę pro-MMP w formie nieaktywnej [5]. 
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Ryc.1 Budowa MMP-9 i MMP-2. 

1.2. Aktywacja MMP 

Do aktywacji MMP konieczne jest przerwanie interakcji pomiędzy resztą cysteiny 

związanej z domeną propeptydu i jonu cynku domeny katalitycznej. Wiele czynników 

może aktywować MMP, w tym detergenty, na przykład siarczan dodecylu sodu (SDS), 

czynniki chaotropowe, substancje chemiczne, takie jak kwas podchlorawy (HOCl), 

związki rtęci i enzymy (trypsyny i plazminy) [2]. Podczas aktywacji MMP dochodzi 

do proteolitycznego cięcia NH2-końcowej sekwencji domeny propeptydowej. Skutkuje 

to zmianą konformacji w cząsteczce oraz dochodzi do prezentacji miejsca wiążącego 

w domenie katalitycznej zawierającego jon Zn
2+

. Po początkowym cięciu domeny 

propeptydowej zachodzą dalsze cięcia autolityczne i egzogenne, co często skutkuje 

mniejszą masą cząsteczkową aktywnych form MMP. W aktywnej MMP domena 

katalityczna (zawierająca region wiążący wraz z Zn
2+ 

jest odpowiedzialna za aktywność 

proteolityczną, zaś domena hemopeksynowa za swoistość wiązanego substratu [6]. 

1.3. Rola i występowanie MMP 

MMPs odgrywają znaczącą rolę w degradacji i przebudowie składników macierzy 

pozakomórkowej (ECM) oraz błon podstawnych naczyń krwionośnych. Aktywują 

także proliferację komórek, ich migrację i różnicowanie [4,7]. MMP reguluje działanie 

wielu bioaktywnych substratów nienależących do macierzy zewnątrzkomórkowej, 

takie jak: czynniki wzrostu, cytokiny, chemokiny i receptory komórkowe, które 

wpływają na działanie mikrośrodowiska tkanki. MMP biorą udział w szeregu istotnych 

procesów fizjologicznych i patologicznych [8]. Podejrzewa się, że MMP mają wpływ 

na odpowiedź immunologiczną oraz gojenie ran. Jednakże nadekspresja genów 

kodujących metaloproteinazy może skutkować powstawaniem komórek nowotworo-

wych, zaburzeniami angiogenezy, zapaleniem stawów, zwłóknieniami, wzrostem 

nowotworu i przerzutami, zapaleniem nerek, chorobami neurologicznymi, nadciśnie-

niem i miażdżycą tętnic, apoptozą komórki [4, 7]. Powszechnie występujące 

metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2, MMP-8, MMP-9 i MMP-

13) są wytwarzane przez leukocyty oraz osteoklasty i mogą ingerować w metabolizm 

kości, jak również biorą udział w niszczeniu tkanki łącznej [9]. 
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2. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 2 i 9 

Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 2 (MMP-2) jest nazywana także 
żelatynazą A lub kolagenazą typu IV o masie 72 kDa. Metaloproteinaza macierzy 
zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) to żelatynaza B, nazywana również kolagenazą typu 
IV o masie 92 kDa [7]. MMP-2 jest produkowana przez wiele różnych komórek, takich 
jak fibroblasty, komórki śródbłonka i komórki nabłonka pęcherzyków płucnych. MMP-9 
jest wytwarzana głównie przez komórki zapalne, takie jak neutrofile, monocyty, 
makrofagi, eozynofile i limfocyty, ale także w pewnych warunkach przez komórki, które 
zwykle syntetyzują MMP-2, np. komórki śródbłonka lub komórki nabłonkowe 
pęcherzyków płucnych [10]. Zwiększona aktywność MMP-2 i MMP-9 obserwowana 
jest również w wielu stanach patologicznych sercowo-naczyniowych, w tym miażdżycy 
tętnic, restenozy, choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca [11]. 

2.1. MMP-2 

MMP-2 to enzym żelatynaza, sklasyfikowana jako typ IV kolagenazy, który 
u człowieka jest kodowany przez gen MMP2. Gen MMP2 jest zlokalizowany na 
chromosomie 16, w pozycji 12.2. Enzym ten jest wytwarzany w komórkach i staje się 
częścią macierzy pozakomórkowej. Jedną z głównych funkcji MMP-2 jest cięcie 
kolagenu IV. Kolagenu typu IV jest głównym elementem konstrukcyjnym błony 
podstawnej, będącej cienką strukturą, która rozdziela komórki. MMP-2 pełni ważną 
rolę w funkcjonowaniu organizmu. Należy do niej: rozpad błony śluzowej macicy 
(endometrium) podczas miesiączki, tworzenie i rozwój nowych naczyń krwionośnych, 
naprawa uszkodzonych tkanek i stany zapalne. Odgrywa również rolę w przebudowie 
kości [12,13].  

MMP2 wpływa na inwazję komórek nowotworowych i tworzenie się przerzutów 
poprzez degradację macierzy zewnątrzkomórkowej. Ponadto, odgrywa ważną rolę 
w proliferacji komórek, apoptozie i odpowiedzi immunologicznej [14]. MMP-2 
wykazuje wyższą ekspresję w komórkach nowotworowych zaawansowanego raka 
jajnika niż łagodnego lub stanach przednowotworowych. Wiele badań potwierdziło, że 
ekspresja MMP-2 w komórkach rakowych koreluje ze stopniem zaawansowania 
i progresją guza [15]. 

2.2. MMP-9 

MMP-9 jest żelatynazą o masie 92 kD, również znaną jako kolagenaza typu IV, 
która u człowieka kodowana jest przez gen MMP9 i znajduje się na chromosomie 
20q11.2-Q13.1. MMP9 koduje wielodomenowy enzym, który bierze aktywny udział w 
przebudowie macierzy pozakomórkowej (ECM) np. u pacjentów z jaskrą [16]. MMP-9 
(znana również jako żelatynaza B) degraduje kolagen typu IV, kolagen typu V i elastyny. 
MMP-9 jest produkowana głównie przez makrofagi, wielojądrzaste leukocyty, 
osteoklasty i komórki nowotworowe. W warunkach patologicznych, w tym refluks 
żołądkowo-jelitowy i rak żołądka, odnotowano podwyższony poziom MMP-9 [17].  

Wzrost aktywności MMP-9 odgrywa również ważną rolę w patologii zrębu rogów-
ki, w tak zwanym „zespole suchego oka”. Ponadto, wysoka aktywność MMP-9 jest ob-
serwowana w zaćmie oka. Aktywność MMP-9 w komórkach nabłonkowych soczewki 
oka zwiększa się wraz z wiekiem pacjentów z zaćmą [18].  
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Zidentyfikowano również związek między receptorem hialuronianu CD44, MMP-9 
i transformującym czynnikiem wzrostu beta (TGFβ) w przebudowie tkanki guza. 
Wykazano ekspresję wielu izoform CD44 na komórkach raka sutka mysiego, co 
zapewnia proteolityczną aktywność MMP-9. MMP-9 powoduje inwazję guza 
i angiogenezę. Zauważono także, że MMP-9 aktywuje TGFβ 2. Mechanizm ten jest 
wymagany do aktywacji TGFβ. Aktywacja TGFβ jest częścią mechanizmu, który 
indukuje aktywność MMP-9 i sprzyja angiogenezie [19].  

Podwyższoną aktywność MMP-9 obserwuje się podczas gojenia się nabłonka 
oddechowego. Korzystając z modelu mysiego z niedoborem MMP9 widać było, że 
prawidłowa ilość MMP-9 umożliwia naprawę nabłonka rany, a myszy z niedoborem nie 
były w stanie usunąć fibrynogenu podczas gojenia się ran. Podczas interakcji z TGFβ1, 
MMP-9 pobudza także skurcz kolagenu, wspomagając zamykanie się ran [20]. 

3. Cukrzyca 

Cukrzyca uważana jest za chorobę cywilizacyjną 21 wieku, ze względu na szybko 
rosnącą liczbę chorych na całym świecie [21]. Choroba ta niewłaściwie leczona może 
prowadzić do wielu groźnych powikłań, takich jak neuropatia, nefropatia czy retino-
patia cukrzycowa, które w znacznym stopniu ograniczają komfort życia pacjentów. 
Z obliczeń wynika, że w 2012 roku na cukrzycę chorowało ok. 8,3 % populacji, co 
stanowi łącznie 371 milionów ludzi na całym świecie [22]. Liczba osób cierpiących na 
cukrzycę oraz towarzyszące jej powikłania rośnie wraz z rozwojem społeczno-
ekonomicznym populacji [21, 23]. 

Przyczyną cukrzycy jest niedobór insuliny lub nieprawidłowe działanie receptorów 
insulinowych w organizmie. Prowadzi to do licznych zaburzeń metabolicznych, które 
skutkują przewlekłym podwyższeniem stężenia glukozy we krwi. Wiąże się to 
z powikłaniami wielu narządów, np. oczu, nerek, serca [24, 25]. 

3.1. Klasyfikacja cukrzycy 

Klasyfikacja cukrzycy została opracowana przez międzynarodowy zespół oraz 
zweryfikowana przez członków American Diabetes Association, British Diabetic 
Association, Australian Diabetes Society oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badań 
nad Cukrzycą. Według powyższej klasyfikacji możemy wyróżnić kilka typów 
cukrzycy, z czego najczęściej występującymi są typ I oraz typ II [26]. 

3.1.1. Typ I cukrzycy 

Typ I jest nazywany cukrzycą insulinozależną ze względu na konieczność leczenia 
insuliną. Typ I, uwarunkowany genetycznie, wiąże się ze zwiększoną lub zmniejszoną 
częstotliwością występowania antygenów zgodności tkankowej HLA na 6 chromoso-
mie. Charakteryzuje się także autoimmunologiczną destrukcją komórek beta trzustki 
produkujących insulinę, w której pośredniczą limfocyty T, w związku z czym 
występują niedobory tego hormonu w organizmie [27]. Ten rodzaj cukrzycy jest często 
nazywany cukrzycą młodzieńczą, lecz może wystąpić w każdym wieku [26, 28]. 
Objawy są nagłe, silne i szybko narastają w czasie. Pojawia się niezależnie od stylu 
życia i stanowi ok. 10% wszystkich zachorowań na cukrzycę [28, 29]. 
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3.1.2. Typ II cukrzycy 

Typ II to tzw. cukrzyca insulinoniezależna. Wiąże się z niedoborem lub niepra-
widłowym działaniem receptorów insulinowych, co skutkuje niedoborem insuliny 
w organizmie. Stanowi około 80% wszystkich zachorowań na cukrzycę. W przeci-
wieństwie do typu I objawy często są niezauważalne i rozciągnięte w czasie. Typ II 
nazywany jest również cukrzycą wieku dorosłego, gdyż moment pojawienia się 
objawów przypada najczęściej u osób po 35. roku życia. Ryzyko zachorowania na typ II 
cukrzycy jest wyższe u osób prowadzących niezdrowy tryb życia oraz otyłych [29, 30]. 

3.2. Powikłania cukrzycy  

Powikłania cukrzycy można podzielić na ostre, czyli wczesne; i przewlekłe, czyli 
ostre. Ostre powikłania to powikłania krótkotrwałe, wynikające ze zbyt wysokiego lub 
zbyt niskiego poziomu cukru we krwi. Do ostrych powikłań możemy zaliczyć: kwasicę 
ketonową, mleczanową oraz hipoglikemię lub hiperglikemię [31].  

Kwasica ketonowa występuje, gdy w procesie tworzenia energii wykorzystywane 
są tłuszcze zamiast glukozy, co skutkuje podwyższonym stężeniem ciał ketonowych 
obniżających pH płynów ustrojowych. Hipoglikemia, czyli obniżone stężenie glukozy 
we krwi, bądź hiperglikemia, czyli jej podwyższone stężenie, są często spowodowane 
przyjmowaniem niewłaściwych leków lub źle dobranej dawki leków [32,33]. 

Przewlekłe powikłania są wynikiem wieloletniego, wysokiego poziomu glukozy we 
krwi, która w nadmiarze działa toksycznie i destrukcyjnie na naczynia krwionośne. 
Przewlekłe powikłania są często spowodowane uszkodzeniami drobnych naczyń 
krwionośnych (mikroangiopatia), bądź większych naczyń krwionośnych (makroangio-
patia). Skutkami mikroangiopatii są uszkodzenia narządu wzroku (retinopatia 
cukrzycowa, zaćma, ślepota), cukrzycowa choroba nerek, neuropatie. Makroangiopatia 
powoduje: chorobę niedokrwienną serca i zawał mięśnia sercowego, zespół stopy 
cukrzycowej, udar mózgu. U cukrzyków często występuje obniżenie odporności 
i gorsze gojenie się ran [31]. 

3.2.1. Retinopatia cukrzycowa 

Retinopatia cukrzycowa, której można zapobiec, jest najczęstszym powikłaniem 
cukrzycy oraz jedną z głównych przyczyn pogorszenia wzroku i ślepoty wśród osób 
w wieku produkcyjnym. Retinopatia występuje powszechnie zarówno u pacjentów 
z cukrzycą typu 1 i typu 2. U 77% pacjentów z cukrzycą typu 1 obserwuje się objawy 
choroby, a po 20 latach choroby cukrzycowej typu 2, u ponad 60% pacjentów zauważa 
się retinopatię [34]. Istnieją liczne czynniki ryzyka związane z retinopatią cukrzycową: 
czas trwania choroby – im dłużej dana osoba walczy z cukrzycą, tym większe jest 
prawdopodobieństwo wystąpienia retinopatii; wysoki poziom HbA1c (chroniczna 
hiperglikemia); nadciśnienie; pochodzenie etniczne [35]. 

Retinopatia cukrzycowa powstaje na skutek uszkodzeń drobnych naczyń krwio-
nośnych, które odżywiają siatkówkę oka. Spowodowana jest podwyższonym stęże-
niem glukozy we krwi oraz wysokim ciśnieniem zwiększającym przepływ krwi. 

Z powodu uszkodzonych naczyń dochodzi do bezbolesnych wylewów krwi 
widocznych jako ciemna plamka, która po pewnym czasie zostaje wchłonięta. 
Dochodzi także do osłabienia ściany naczyń krwionośnych z powodu obumierania 
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pericytów. Ten zespół objawów nazywamy retinopatią nieproliferacyjną i zwykle nie 
powoduje pogorszenia wzroku. 

Na skutek zwiększonej przepuszczalności osłabionych naczyń krwionośnych 
siatkówki powstaje obrzęk. Zablokowanie przepływu krwi w naczyniach krwionoś-
nych może zakłócić pracę plamki żółtej, co przyczynia się do powstania proliferacyjnej 
retinopatii cukrzycowej, która może prowadzić do ślepoty. Jeżeli obrzęk ogranicza 
dostawy tlenu, dochodzi do niedokrwienia siatkówki. Powoduje to tworzenie się 
nowych naczyń - angiogenezę na powierzchni siatkówki. Nowo powstałe naczynia są 
nieprawidłowo zbudowane, przez co łatwo pękają i powodują wylewy krwi do ciała 
szklistego oka, pogarszając widzenie. Częste wylewy są odpowiedzialne za tworzenie 
się zrostów pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym. Z czasem ciało szkliste obkurcza 
się, co skutkuje odwarstwieniem siatkówki [36-38]. 

3.2.2. Zespół stopy cukrzycowej 

Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań nieprawidłowo leczonej 
cukrzycy. Występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jej główną 
przyczyną jest hiperglikemia. Stale utrzymujący się wysoki poziom glukozy we krwi 
doprowadza do makroangiopatii. Zwiększa się także lepkość krwi, dochodzi do 
agregacji trombocytów i powstawania zakrzepów [39].  

Skutkuje to zaburzeniami krążenia, niedokrwieniem i niedotlenieniem kończyn 
dolnych. W wyniku niedotlenienia tworzą się wrzody, martwice, opuchlizny. Hipergli-
kemia powoduje także uszkodzenia obwodowych włókien nerwowych, co wiąże się 
z zanikiem czucia w stopie lub jego ograniczeniem. Chorzy na cukrzycę często nie 
zauważają drobnych ran bądź otarć, gdyż z powodu uszkodzonych nerwów nie 
odczuwają bólu. Zaniedbane, wolno gojące się rany często prowadzą do deformacji 
i martwicy stóp. Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w cukrzycy skutkuje 
także zniekształceniami stóp. Pojawiają się palce młoteczkowate, czyli palce kończyn 
dolnych są przykurczone, a kości śródstopia uwypuklone [40]. 

Zespół stopy cukrzycowej charakteryzuje się również takimi objawami jak: 
pęknięcia skóry, zniekształcenia kości, słabsze odczuwanie temperatury i dotyku [39]. 

4. Metaloproteinazy a cukrzyca 

Popularnym tematem badań naukowych nad cukrzycą jest aktywność metalopro-
teinaz macierzy zewnątrzkomórkowej 2 i 9. Najnowsze wyniki wykazały, że MMPs 
mogą pośrednio oraz bezpośrednio wpływać na powstawanie stanów zapalnych 
w cukrzycy. 

Bezpośredni wpływ MMPs charakteryzuje się m.in. tym, że MMP-9 poprzez 
niszczenie błon podstawnych prowadzi do migracji komórek zapalnych i kolonizacji 
trzustki, co może powodować przewlekłe stany zapalne trzustki, a te z kolei mogą 
powodować zaburzenia cukrzycowe [4, 7, 20, 30, 41].  

MMP-9 wpływa bezpośrednio na proces zapalny, bo funkcjonuje jako regulator 
oraz efektor stanu zapalnego. Można to stwierdzić na podstawie analizy substratu dla 
MMP-9, jakim jest interleukina 8 (IL-8). W następstwie odcięcia sześciu amino-
kwasów z N-końca tej cytokiny zwiększa się jej aktywność, co znacząco przyspiesza 
napływ leukocytów (granulocytów i monocytów) do ognisk zapalnych. IL-8 powoduje 
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także degranulację neutrofili, co prowadzi do uwolnienia MMP-9 [41]. Z tego wynika, 
że chemotaktyczna migracja komórek zapalnych w kierunku chemoatraktanta wymaga 
współpracy z MMPs. Współpraca ta jest szczególnie ważna w przypadku MMP-2 oraz 
MMP-9, bo są one w stanie intensywnie degradować macierz zewnątrzkomórkową 
oraz błony podstawne naczyń krwionośnych. 

Istotnym faktem jest również zdolność MMP-9 do degradacji insuliny. MMP-9 
rozcina ten hormon na mniejsze części, a to powoduje generowanie immunodo-
minujących etiopów insuliny. Zjawisko to przyczynia się do rozwoju hiperglikemii 
oraz zaostrzenia choroby [42,43]. 

5. Dyskusja i wnioski 

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej odgrywają istotną rolę w prze-
biegu cukrzycy. Ich zwiększona aktywność u cukrzyków prowadzi do groźnych 
powikłań, takich jak kwasica ketonowa. U cukrzyków, kwasica spowodowana jest 
niedoborem insuliny, przez co organizm nie może wykorzystać spożytej glukozy, 
w związku z czym glukoza gromadzi się we krwi powodując hiperglikemię. W celu 
wytworzenia energii, organizm zaczyna rozkładać tłuszcze do ciał ketonowych. Ciała 
ketonowe zalegają w organizmie doprowadzając do kwasicy [44]. 

Wzmożona aktywność metaloproteinaz, a w szczególności MMP-2 i MMP-9 
objawia się niszczeniem śródbłonka naczyń krwionośnych. Prowadzi to do rozwinięcia 
zespołu stopy cukrzycowej oraz retinopatii cukrzycowej. Obydwa powikłania 
powodują dysfunkcje. Zespół stopy cukrzycowej powoduje dysfunkcje kończyn 
dolnych skutkując zniesieniem czucia, owrzodzeniem wolno gojących się ran; 
a retinopatia powoduje pogorszenie widzenia lub całkowitą utratę wzroku [36,40]. 

W badaniach Gharagozlian i wsp. wykazano, że aktywność badanych MMP-2 
i MMP-9 w surowicy pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1 jest znacząco większa 
niż u osób zdrowych z grupy kontrolnej [45]. Derosa i wsp. wykazali, że podwyższony 
poziom MMP-2 u pacjentów z cukrzycą typu 1 może być markerem mikroangiopatii. 
W grupie pacjentów bez objawów nefropatii poziom MMP-2 nie różnił się znacząco 
w stosunku do grupy kontrolnej [46]. 

Aktywność MMP-9 u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest wyższa niż u osób 
zdrowych. Może być to spowodowane wzrostem stężenia triglicerydów (hipertiglice-
rydemią) i otyłością, ale również wieloma innymi czynnikami. Wykazano, że aktyw-
ność tej metaloproteinazy rośnie wraz ze wzrostem wskaźnika Body Mass Index 
(BMI) [47, 48]. Poziom MMP-9 u pacjentów z cukrzycą typu 2 nie różni się statys-
tycznie od grupy kontrolnej. Nie wykazano także zależności między wiekiem, czasem 
chorowania na cukrzycę typu 2 i stężeniem frakcji lipidów a aktywnością MMP-9 [49]. 

Aktywność MMP-2 maleje wraz ze wzrostem stężenia cholesterolu frakcji HDL. 
Podwyższony poziom frakcji HDL wpływa hamująco na aktywność i uwalnianie 
metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 2 poprzez redukowanie stężenia 
wolnych rodników [50]. Poziom aktywności MMP-2 jest zwiększony w cukrzycy typu 
2 [49]. 

Wcześniejsze badania prowadzone na chorych na cukrzycę typu II wykazały, że 
stężenia inhibitora metaloproteinaz TIMP-1 w osoczu były niższe u chorych na cuk-
rzycę w porównaniu z grupą kontrolną. W związku z tym pomimo, że stężenia MMP-2 
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i MMP-9 w osoczu nie różniły się istotnie w obu grupach to niższe stężenie TIMP-1 
w grupie chorych powodowało większą aktywność enzymatyczną mataloproteinaz. 
Mogło to być jedną z głównych przyczyn faktu, iż osoby z cukrzycą miały znacznie 
niższe wartości sprężystości naczyń krwionośnych niż grupa kontrolna. Oznacza to, że 
naczynia cukrzyków są mniej podatne na rozciąganie, przez co łatwiej ulegają 
uszkodzeniom. W badaniu tym nie stwierdzono istotnych różnic między mężczyznami 
a kobietami w stężeniach MMP-2 w osoczu, w grupie kontrolnej lub grupie chorych na 
cukrzycę. Natomiast większy wpływ na sztywność naczyń miały frakcje LDL, 
cholesterol, czy palenie papierosów [44,51]. 

Przedstawione i opisane badania wskazują na duże znaczenie metaloproteinaz 
macierzy zewnątrzkomórkowej w przebiegu cukrzycy jak również w rozwoju 
towarzyszących jej powikłań. Dlatego też dalsze badania nad mechanizmem działania 
tych enzymów jak i nad ich syntetycznymi inhibitorami, które mogłyby specyficznie 
hamować działanie poszczególnych MMP w konkretnych tkankach mogły by 
przyczynić się do poprawy jakości życia chorych na tę przewlekłą i nieuleczalną 
chorobę. 
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Znaczenie metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP)  
w przebiegu cukrzycy 

Streszczenie 
Cukrzyca ze względu na szybko rosnącą liczbę chorych, jest uznawana na całym świecie za chorobę 
cywilizacyjną 21 wieku. Wieloletnia, niewłaściwie leczona cukrzyca prowadzi do szeregu powikłań, 
znacznie ograniczających komfort życia pacjentów. Zalicza się do nich m.in. neuropatię, nefropatię oraz 
retinopatię cukrzycową. 
W świetle najnowszych doniesień, istotną rolę w progresji cukrzycy, ale przede wszystkim w patogenezie 
towarzyszących jej zmian naczyniowych, przypisuje się metaloproteinazom macierzy zewnątrzkomór-
kowej (MMP). Metaloproteinazy, to rodzina ponad 20 spokrewnionych enzymów proteolitycznych 
zależnych od cynku i aktywowanych przez jony wapnia. Enzymy te degradują macierz zewnątrzkomór-
kową (ECM), w tym błony podstawne, biorąc udział w przebudowie tkanek i migracji komórek. 
Szczególną uwagę należy poświęcić MMP-9 i MMP-2.   
Wyniki ostatnich badań wskazują, że MMP-9 poprzez niszczenie błon podstawnych umożliwia migrację 
komórek zapalnych i kolonizację trzustki. Wiadomo, że przewlekłe stany zapalne trzustki mogą prowadzić 
do zaburzeń cukrzycowych. MMP-9 jest również zdolna do degradowania insuliny przyczyniając się do 
rozwoju hiperglikemii. Rozcinając insulinę na mniejsze fragmenty, MMP-9 bierze udział w generowaniu 
immunodominujących etiopów insuliny, prowadząc tym samym do zaostrzenia choroby. W związku z tym 
celem naszych badań było oznaczenie i porównanie aktywności MMP-9 oraz MMP-2 w surowicy krwi 
chorych na cukrzycę w odniesieniu do grupy kontrolnej pacjentów zdrowych.  
Słowa kluczowe: MMP-2, MMP-9, cukrzyca, metaloproteinaza 

Significance of matrix metalloproteinases (MMP) in diabetes 

Abstract 
Diabetes is considered as civilization disease XXI century, due to the rapidly increasing number of patients 
around the world. When improperly treated it can lead to many serious complications, such as neuropathy, 
nephropathy and diabetic retinopathy, which reduce the quality of life of patients. Recent reports suggest 
an important role of matrix metalloproteinases (MMP) both in diabetes and in the pathogenesis of 
accompanying vascular lesions. 
Metalloproteinases are proteolytic enzymes, zinc-dependent and activated by calcium ions. 
Metalloproteinases degrade the extracellular matrix (ECM), including basement membrane, participating in 
tissue remodeling and cell migration. There are 20 known enzymes of this family, however, type IV 
collagenases,   
MMP-2 and MMP-9, deserve special consideration. The role of MMP-9 in the course of diabetes is better 
expanded. Recent studies suggest that MMP-9 by the destruction of the basal membrane allows the 
migration of inflammatory cells and colonization of the pancreas, which may lead to diabetic, insulin-
degrading and hyperglycemia progress. Therefore the target of our research was to understand better the 
significance of MMP-2 and MMP-9 in diabetes and its complications by determining the activity of these 
enzymes in serum of diabetic patients compared with healthy control group. 
Keywords: MMP-2, MMP-9, diabetes, metalloproteinase 
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Rola śródbłonka naczyniowego  

w patogenezie chorób układu krążenia 

1. Wstęp 

Śródbłonek odkrył (łac. endothelium) Friedrich D. von Recklinghausen na początku 

XIX wieku, zauważył, że naczynia krwionośne wyściela cienka warstwa komórek. 

Endothelium pełni ważną rolę w organizmie między innymi reguluje wymianę 

substancji, napięcie naczyń, ulega apoptozie oraz uczestniczy w angiogenezie 

i reakcjach immunologicznych. Śródbłonek uwalnia wiele substancji zwanych 

autakoidami, które wpływają na wyżej wymienione funkcje. Jednym z ważniejszych 

zaburzeń pracy śródbłonka jest zmniejszenie produkcji tlenku azotu. W patogenezie 

wielu chorób można zbadać rolę śródbłonka poprzez ocenę jego zaburzeń [1]. 

Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka stanowią miażdżyca, nadciśnienie 

cukrzyca oraz otyłość [2]. 

2. Cele pracy 

Celem pracy jest przedstawienie roli śródbłonka naczyniowego w patogenezie 

chorób układu sercowo-naczyniowego. 

3. Budowa i fizjologia śródbłonka  

Śródbłonek (łac. endothelium) to jednowarstwowy nabłonek pochodzenia 

mezenchymalnego, wyściełający naczynia (krwionośne i limfatyczne) oraz jamy serca. 

Nabłonek ten spoczywa na błonie podstawnej. We wszystkich naczyniach 

krwionośnych, prócz żyłek migdałków, kępek Peyera i węzła limfatycznego komórki 

śródbłonka są komórkami płaskimi, jądro przeważa nad cytoplazmą, co w obrazie 

histologicznym przedstawia charakterystyczne dla tych komórek zgrubienie od strony 

światła naczynia [3]. 

Śródbłonek stanowi swoistą, selektywną barierę półprzepuszczalną – granicę 

oddzielającą przestrzenie wewnątrz- i zewnątrznaczyniowe, reguluje transport wody, 

jak również substancji rozpuszczalnych oraz makrocząsteczek. Za pomocą wyspecjali-

zowanych połączeń międzykomórkowych, przy udziale kanałów i białek nośnikowych, 

a także pęcherzyków błonowych, odbywa się transport substancji przez śródbłonek. 

W zależności od jego struktury oraz właściwości cząsteczek transportowanych, takich 

jak ładunek elektryczny czy rozmiar oraz potrzeby metaboliczne tkanek, przepusz-

czalność w poszczególnych miejscach układu krwionośnego jest zróżnicowana. 

Najczęściej spotykanym rodzajem śródbłonka jest śródbłonek ciągły, który wyściela 
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wsierdzie, naczynia skóry, płuc, mięśni, tkanki łącznej, siatkówki, mózgu, rdzenia 

kręgowego i krezki. Rodzaj ten jest najbardziej wybiórczym pod względem przepusz-

czalności. Poza substancjami rozpuszczalnymi, dyfundującymi biernie przez błonę 

cytoplazmatyczną, pozostałe cząsteczki wymagają dla swojego transportu udziału 

wyspecjalizowanych struktur – pęcherzyków plazmalemmy.  

Drugim typem śródbłonka jest śródbłonek fenestrowany, występujący w naczy-

niach kłębuszków nerkowych, błony maziowej, gruczołów endo- i egzokrynnych, 

splotu naczyniówkowego mózgu, kosmków jelitowych oraz kapilar okołokanali-

kowych nerek, które biorą udział w wymianie substancji zachodzącej pomiędzy 

tkankami, a krwią. Charakterystyczna dla tego typu śródbłonka jest obecność otworów 

przezkomórkowych, ułatwiających wchłanianie, wydzielanie i filtrację, jak również 

przyczyniających się do zwiększenia przepuszczalności drobnocząsteczkowych 

substancji rozpuszczalnych, jonów i wody.  

Ostatni z rodzajów śródbłonka – przerywany znajduje się w śledzionie, zatokach 

wątrobowych oraz w szpiku kostnym, gdzie za pomocą przerw międzykomórkowych 

umożliwia migrację komórek oraz szeroką wymianę substancji. 

Przepuszczalność śródbłonka na poziomie mikrostrukturalnym regulowana jest przez 

pęcherzyki błonowe, złącza międzykomórkowe, glikokaliks, kanały nośnikowe 

i receptory powierzchniowe komórek. Trzema głównymi rodzajami śródbłonkowych 

złączy międzykomórkowych są: strefy przylegania, złącza ścisłe, złącza szczelinowe [4]. 

3.1. Równowaga hemostatyczna 

Endothelium spełnia dwojaką funkcję – przeciwzakrzepową i prozakrzepową.  

Utrzymanie płynności krwi w organizmie osiągane jest poprzez wytwarzanie 

czynników przeciwzakrzepowych, tj.: trombomodulina, białko C, inhibitor zewnątrz-

pochodnego szlaku krzepnięcia (TFPI), proteoglikany (siarczan heparanu), tlenku 

azotu (NO), prostacyklina (PGI2), tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA), adepeaza 

(CD39). Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią o przeciwzakrzepowym 

charakterze powierzchni śródbłonka [5]. 

Natomiast w miejscu, w którym doszło do uszkodzenia bądź urazu naczynia śród-

łonek inicjuje uwalnianie czynników prozakrzepowych (czynnik von Willebranda – 

vWF, czynnik tkankowy TF), prowadzących do uzyskania hemostazy. Obecność 

czynnika tkankowego, odgrywającego zasadniczą rolę w aktywacji zewnątrzpochodnej 

drogi krzepnięcia, stwierdza się w uprzednio aktywowanych uszkodzeniem komórkach 

śródbłonka. W prawidłowych komórkach śródbłonka nie ulega on ekspresji. 

Czynnik von Willebranda produkowany w płytkach krwi i komórkach śródbłonka, 

magazynowany jest w ziarnistościach cytoplazmatycznych – ciałkach Weibela- 

Palade'a. Uwalnianie czynnika von Willebranda, następuje w miejscach urazu oraz za 

pośrednictwem mediatorów (trombina, histamina), prowadzi do pobudzenia adhezji 

płytek krwi, a w efekcie – powstania czopu hemostatycznego. 

Ścisła kontrola równowagi hemostatycznej, poprzez wytwarzanie czynników 

przeciwzakrzepowych i prozakrzepowych, umożliwia utrzymanie płynności krwi, 

a jednocześnie odpowiedź na uszkodzenie naczynia [6]. 
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3.2. Regulacja napięcia naczyniowego 

Wydzielane przez śródbłonek wazodylatatory: NO i PGI2 oraz związki działające 

wazokonstrykcyjnie – angiotensyna II i endotelina 1 utrzymują prawidłowe napięcie 

ściany naczyniowej.  

Jako produkt uboczny konwersji L-argininy do L-cytruliny katalizowanej przez 

syntazę NO (NOS3) powstaje NO. Tlenek azotu wywiera wpływ na: mięśnie gładkie – 

rozkurcz, leukocyty i płytki krwi – zahamowanie adhezji i agregacji.  

PGI2, syntetyzowana z kwasu arachidonowego przez cyklooksygenazę, powoduje 

rozkurcz mięśni gładkich naczyń; nie wpływając w sposób znaczący na procesy 

adhezji płytek, wywiera ona silne działanie przeciwagregacyjne [7]. 

Natomiast endotelina 1 (ET-1) oraz angiotensyna II przyczyniają się do fizjolo-

gicznego skurczu naczyń [8].  

3.3. Śródbłonek jako narząd immunomodulujący 

Ze względu na ciągłe narażenie śródbłonka na wpływ patogenów, bodźców 

patofizjologicznych i komórek zapalnych pochodzących z tkanek i krwi, utrzymuje on 

fenotyp przeciwzapalny. W sytuacji wzmożonego działania wskazanych powyżej 

czynników prozapalnych w celu minimalizacji zakresu uszkodzeń oraz jak naj-

szybszego przywrócenia hemostazy przeprowadza on odpowiedź immunozapalną.  

Dla zachowania fenotypu wytwarzane są przez komórki śródbłonka cytokiny 

działające przeciwzapalnie (np. TGF-β1), które aktywują geny cytoprotekcyjne, np. gen 

kodujący oksydoreduktazy.  

Poza zdolnością do reakcji przeciwzapalnej śródbłonek pełni funkcję inicjatora 

procesu zapalnego – wywołuje interakcję między komórkami śródbłonka, a krążącymi 

leukocytami przy pomocy wpływających na nie receptorów i cytokin 

chemotaktycznych [6].  

4. Stan zapalny 

Czynnik uszkadzający, będący dla organizmu bodźcem stresowym, wywołuje 

w organizmie reakcję objawiającą się odczynem zapalnym. Reakcja zapalna to lokalna 

odpowiedź tkanek i narządów organizmu na czynniki uszkadzające. Reakcja ta 

przejawia się odczynem zapalnym, który jest wyrazem wzmożonej, ukierunkowanej 

i swoistej odpowiedzi immunologicznej, hematologicznej i biochemicznej organizmu. 

Czynniki wpływające na rodzaj i zakres reakcji: 

 charakter czynnika uszkadzającego, 

 czas oddziaływania bodźca (reakcje ostre – czas od zadziałania bodźca do 12 

godzin, lub przewlekłe – powyżej 12 godzin od zadziałania czynnika), 

 oporność tkankowa i narządowa, 

 siła działania czynnika. 

Siła z jaką czynnik działa na tkanki nie może być zbyt wysoka, dlatego że wówczas 

czynnik stawałby się czynnikiem nocyceptywnym, co za tym idzie prowadziłby do 

natychmiastowej destrukcji komórek, tym samym uniemożliwiając tkankom 

jakąkolwiek reakcję.  
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Czynniki drażniące mogą być wewnątrz- lub zewnątrzpochodne. Różna może być 

również ich natura, wyróżniamy czynniki: 

 fizyczne – mechaniczne, fale ultradźwiękowe, promieniowanie jonizujące, pole 

magnetyczne, 

 biologiczne – endo- i egzotoksyny, bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby; 

 chemiczne – kwasy, zasady. 

W odczynie zapalnym reakcja naczyniowa przebiega etapami. Reakcja utajona- 

krótko po zadziałaniu czynnika. Pojawiają się pierwsze mediatory zapalne, kinina, 

serotonina (oddziałując na rec. 5-HT1 rozszerza naczynia krwionośne) oraz histamina 

(działająca na receptory H1 śródbłonka). W otoczeniu odczynu początkowo do 

przestrzeni międzykomórkowych przedostaje się woda, następnie białka osocza. 

Pojawia się obrzęk i niedotlenienie, może dojść również do rozdęcia naczyń 

włosowatych, w konsekwencji do uszkodzenia śródbłonka. Powoduje to odsłonięcie 

włókien kolagenowych, przylegania płytek krwi, które uwalniają aminy katecholowe 

oraz PAF, co prowadzi do lokalnych zaburzeń hemodynamicznych, wykrzepiania 

wewnątrznaczyniowego. Z uszkodzonych komórek uwalniane zostają do surowicy 

enzymy proteolityczne [9].  

W pierwszym okresie następuje faza skurczu lokalnych naczyń, na skutek 

zadziałania uwolnionych z nadnerczy amin ketocholowych (adrenaliny i noradre-

naliny). Prowadzi to do ograniczenia krwawienia oraz zahamowaniu dystrybucji 

związków wstrząsogennych, np. histaminy oraz enzymów proteolitycznych uwalnia-

nych z rozpadających się tkanek.  

W umiarkowanym odczynie zapalnym widoczna jest przewaga procesów 

prowadzących do uzyskania homeostazy niż procesów prowadzących do destrukcji 

tkanek. Stan ten jest korzystny dla organizmu, ponieważ ogranicza ognisko zapalne, 

hamuje krwawienie oraz prowadzi do wydalania toksyn i produktów martwiczych. 

W powstawaniu lokalnego odczynu zapalnego biorą udział trzy składowe: 

 odpowiedź typu humoralnego – mediatory występujące początkowo lokalnie, 

a następnie w płynach ustrojowych (białka dopełniacza, immunoglobuliny, białko 

CRP, histamina, interleukiny, prostaglandyny, prostacykliny i tromboksan), 

 odpowiedź komórkowa – leukocytoza, produkty degradacji kolagenu, enzymy 

proteolityczne, ale również reakcje wpływające na mobilność komórek, tj. 

migracja, adhezja, diapedeza i chemotaksja, 

 odpowiedź hemostatyczna – zwiększona liczba płytek krwi oraz zwiększone 

stężenie fibrynogenu, prowadzą do wzrostu agregacji płytek, tworzenia skrzepów, 

a w konsekwencji do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego [10]. 

Procesowi zapalnemu towarzyszą zmiany stężenia metali- żelaza, miedzi i cynku, 

a także wzrost syntezy i wydzielania hormonów, np. glikokortykoidów, hormonów 

tarczycy oraz hormonu adenokortkotropowego (ACTH). W miejscu toczenia się 

procesu zapalnego pojawia się wysięk, który może mieć charakter surowiczy, śluzowy 

lub ropny. 
Czas, który mija od zadziałania czynnika do pojawienia się pierwszych zmian 

klinicznych, tj. obrzęk i zaczerwienienie, podwyższenie temperatury, reakcja bólowa 
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oraz pojawienie się mediatorów zapalenia (wskaźników diagnostycznych) jest krótki- 
liczony w minutach. W następstwie działania mediatorów (histaminy, kininy, seroto-
niny, tromboksanu, prostaglandyny) w pierwszej godzinie reakcji zwiększona zostaje 
przepuszczalność śródbłonka naczyń, co prowadzi do przechodzenia wody z osocza do 
przestrzeni zewnątrznaczyniowej. Prowadzi to do powstania obrzęku w okolicy 
odczynu zapalnego. Dochodzi do przekrwienia biernego, mimo to w centrum ogniska 
zaburzony zostaje przepływ krwi i limfy co prowadzi do niedotlenienia. Przejawia się 
ono wzrostem stężenia jonów wodorowych, związanym z tym spadkiem pH, 
dominacją procesów katabolicznych, powodujących rozpad białek strukturalnych 
i zapasowych oraz wzrostem stężenia CO2. Ponieważ wzrost procesów katabolicznych 
prowadzi do ujemnego bilansu azotowego, w miejscu odczynu rośnie stężenie 
mocznika. Natomiast w towarzyszącym zapaleniu wysięku obecne są mleczany. 
Wszystkie te zmiany prowadzą do aktywacji komórek układu siateczkowo-śródbłon-
kowego. W dalszym etapie zapalenia w odczynie pojawiają się liczne eozynofile, 
neutrofile i płytki krwi (ok. 4-5 godzina). Następstwem procesów zapalnych jest 
odczyn gorączkowy, do powstania którego przyczyniają się IL-1 i TNF [10, 11].  

4.1. Cytokiny w procesie zapalnym 

Śródbłonek i komórki fagocytarne wydzielają, we wczesnej fazie zapalenia, 
prozapalne cytokiny: IL-1 α/β, IL-6, IL-8, TNF. IL-1 – polipeptyd, syntetyzowany 
przez makrofagi, monocyty, keratynocyty, limfocyty B, komórki glejowe. Występuje 
w dwóch postaciach α i β, obie działają na ten sam receptor. Pobudza ośrodek 
termogenezy w podwzgórzu, prowadząc do powstania gorączki; pobudza hepatocyty 
pobudzając syntezę białek ostrej fazy Pobudza proliferację fibroblastów, indukuje w 
nich syntezę IL-6, ma wpływ na chemotaksję limfocytów, monocytów i neutrofili, 
powoduje zmniejszenie stężenia żelaza i cynku w surowicy, wywołuje spadek masy 
ciała, uczucie senności oraz wzrost stężenia ACTH w surowicy. Pobudza właściwości 
prokoagulacyjne śródbłonka. Wytwarzanie IL-1β jest pobudzane przez składowe 
dopełniacza, TNF oraz endotoksyny [12, 13]. 

TNF i IL-1 pobudzają syntezę selektyn i integryn. IL-RAP jest antagonistą recep-
tora IL-1. Hamuje wytwarzanie IL-6, GM-CSF, TNF, które są cytokinami prozapal-
nymi. IL-4 – pobudza wzrost i różnicowanie mastocytów, limfocytów B i eozynofili, 
a także stymuluje erytropoezę. IL-4 wytwarzana jest przez limfocyty Th2. Działa 
również hamująco na czynność makrofagów. IL-6 – wytwarzana przez fibroblasty 
i śródbłonek, stymuluje produkcję składnika C3 w fibroblastach, a także reguluje 
odpowiedź białek ostrej fazy. Stymuluje również odpowiedź swoista i nieswoista. 
TNF-α – działa na neutrofile zwiększając ich degranulację oraz fagocytozę, a także 
przyleganie do śródbłonka. Hamuje działanie antykoagulacyjne endothelium. Nasila 
produkcję prostaglandyn i leukotrienów. Pobudza proliferację limfocytów B, a także 
powoduje wzrost przepuszczalności naczyń oraz nasila krzepnięcie krwi. Wytwarzanie 
TNF-α pobudzane jest przez bakteryjny lipopolisacharyd (LPS) [14].  

Czynniki które hamują wytwarzanie cytokin: adrenalina, noradrenalina oraz 
steroidy nadnerczowe [15]. 
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4.2. Prostaglandyny 

Endotoksyny uruchamiają kaskadę kwasu arachidonowego oraz uczynniają 

fosfolipazę A2, co w efekcie prowadzi do wytworzenia prostaglandyn, tromboksanu, 

leukotrienów oraz czynnika aktywującego płytki. Działanie prostaglandyn polega na 

pobudzaniu chemotaksji i adherencji, wzroście przepuszczalności naczyń oraz 

wytwarzaniu rodników ponadtlenkowych. 

PGI2 wytwarzane przez endothelium powoduje rozszerzenie naczyń i zahamowanie 

agregacji płytek. Tromboksan A2 wytwarzany w płytkach krwi – powoduje 

obkurczanie naczyń oraz agregację krwinek [16]. 

4.3. Histamina i serotonina 

Histamina i serotonina to mediatory pochodzenia humoralnego, w dużych ilościach 

histamina znajduje się w płucach, oskrzelach, przewodzie pokarmowym i skórze. 

Magazynowana w ziarnistościach monocytów, granulocytów zasadochłonnych 

i kwasochłonnych, a także w komórek tucznych. Działanie histaminy obejmuje 

rozkurcz naczyń włosowatych, małych tętnic oraz żył zwiększając ich przepusz-

czalność, w efekcie powodując miejscowe przekrwienie. Serotonina również zwiększa 

przepuszczalność naczyń krwionośnych, oraz podobnie jak histamina uwalniana jest 

z granulocytów, mastocytów i płytek krwi [15]. 

4.4. Śródbłonek w procesach zapalnych 

Cząsteczki pobudzające reakcję zapalną to TXA2, IL-1, TNF-α, trombina. Ciągłość 

śródbłonka w naczyniach gwarantuje utrzymanie płynności krwi, co jest niezbędne do 

zachowania prawidłowego przepływu krwi. Uszkodzenia endothelium chemiczne, 

mechaniczne, a także w procesach chorobowych, powoduje przerwanie ciągłości 

śródbłonka i dostęp krwi do głębszych warstw ściany naczynia, co w efekcie prowadzi 

do inicjowania procesu krzepnięcia poprzez agregację płytek krwi. Następnie na 

powierzchni komórek śródbłonka pojawiają się cząsteczki, które powodują 

wyłapywanie leukocytów z krążącej krwi, cały proces pobudzają mediatory lokalnego 

stanu zapalnego [7]. 

 Cząsteczki adhezyjne biorące udział w adhezji monocytów do komórek śród-

błonka, a także ich transportowi przez śródbłonek do ściany naczynia, to: selektyna P 

i E, VCAM-1, PECAM-1, ICAM-1, chemokina MCP-1. 

Etapy reakcji zapalnej z udziałem leukocytów:  

 marginacja – zależy głównie od właściwości fizycznych krwi, na tym etapie 

lekocyt wypychany jest w kierunku naczynia ze strumienia krwi, 

 toczenie się – zależne od selektyn, leukocyty stykają się ze śródbłonkiem, 

 aktywacja – zależny od cytokin, następuje również wybór mechanizmu usunięcia 

patogenu, 

 ścisła adhezja – zależna od integryn, które są obecne na powierzchni śródbłonka, 

łączą się z receptorami obecnymi na powierzchni leukocytów, 

 diapedeza – leukocyty przechodzą przez błonę śródbłonka i zmierzają do miejsca 

występowania patogenu [13]. 
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Mitochondria komórek śródbłonka są miejscem powstawania reaktywnych form 

tlenu (ROS). Są produktem ubocznym oddychania tlenowego, ale także powstają 

podczas stresu oksydacyjnego, który wywołuje zapalenie. TNF-α pobudza produkcję 

reaktywnych form tlenu w komórkach śródbłonka.  

Udowodniono, że procesy zapalne odgrywają dużą rolę w powstawaniu chorób, np. 

ostrych zespołów wieńcowych czy miażdżycy [8]. 

5. Patogeneza blaszki miażdżycowej 

W powstawaniu blaszki miażdżycowej podstawową rolę odgrywa stan zapalny. 

Nadmiar lipoprotein o małej gęstości (LDL) we krwi jest istotnym czynnikiem 

indukującym powstawanie stanu zapalnego w naczyniach [17].  

Lipoproteiny o małej gęstości, zbudowana w 79% z lipidów (głównie cholesterolu) 

oraz w 21% z białka (apoproteina B), bierze udział w transporcie cholesterolu 

z wątroby i jelit do tkanek, w których wykorzystywany jest do syntezy steroidów, 

a także do naprawy błon komórkowych. Norma dla stężenia LDL w surowicy wynosi 

<100 mg/dl. Jeżeli stężenie LDL jest prawidłowe, mogą one swobodnie przedostawać 

się pomiędzy błoną wewnętrzną, a krążącą krwią. Jeżeli jednak stężenie będzie za duże 

część lipoprotein zostanie w ścianie naczynia. Cząsteczki te ulegają utlenieniu, co 

przez komórki śródbłonka zostaje rozpoznane jako zagrożenie, w efekcie na 

powierzchni komórek prezentowane zostają receptory, które wychwytują monocyty 

i limfocyty krążące we krwi. Chemokiny wydzielane przez komórki śródbłonka 

powodują przechodzenie wychwyconych komórek do błony wewnętrznej. Po 

wniknięciu monocyty ulegają transformacji w aktywne makrofagi, które wytwarzają, 

wraz z limfocytami T mediatory zapalenia. Makrofagi wchłaniają utlenione cząsteczki 

LDL, w efekcie czego powstają komórki piankowe, tworzą one wraz z limfocytami T 

pierwsze stadium blaszki miażdżycowej – plamkę tłuszczową. Czynniki wytwarzane 

przez makrofagi i limfocyty T powodują wytworzenie powłoki złożonej z mięśni 

gładkich błony środkowej, pobudzonych do podziałów oraz migracji na powierzchnię 

błony wewnętrznej. Tak powstała „czapeczka” oddziela blaszkę miażdzycową od krwi 

jednocześnie zwiększając jej grubość [18]. Poniżej powłoki powstaje rdzeń lipidowy 

złożony z obumarłych komórek piankowych i uwolnionych z nich lipidów. Rozrost 

blaszki miażdżycowej zazwyczaj odbywa się głównie na obrzeżach, w związku z czym 

przez wiele lat blaszka miażdżycowa może nie dawać o sobie znać. Problemy 

pojawiają się wraz z momentem, gdy blaszka zacznie wrastać w kierunku światła 

naczynia ograniczając przepływ krwi, zwężenie to nazywane jest stenozą. Rozrośnięta 

blaszka może całkowicie zablokować przepływ krwi, co w efekcie może doprowadzić 

do niedokrwienia, a także zawału mięśnia sercowego czy udaru niedokrwiennego [19]. 

Zwężenia tętnic kończyn mogą prowadzić do bolesnych skurczy mięśni kończyn – 

pośladków lub łydek, występujących podczas wysiłku, nazywane chromaniem 

przestankowym. 

Jeżeli powierzchnia blaszki ulegnie uszkodzeniu, krew dostanie się do środka 

blaszki przez powstałą szczelinę, wydzielany przez komórki piankowe czynnik 

tkankowy zainicjuje proces krzepnięcia. Powstały skrzep odrywa się i zostaje pociąg-
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nięty przez prąd krążącej krwi, jeżeli będzie wystarczająco duży może zablokować 

tętnice. W efekcie może dojść do powstawania zawałów lub udarów niedokrwiennych. 

W zapobieganiu takich powikłań stosuje się zabiegi mające na celu poszerzenie światła 

naczyń, tj. wszczepianie stentów naczyniowych, koronaroplastyka balonowa lub 

pomostów naczyniowych – bajpasów. 

Istnieje wiele różnych czynników ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych, oprócz 

wspomnianej lipoproteiny o małej gęstości, która inicjuje proces zapalny. Patogeny 

poprzez indukcję stanu zapalnego i pobudzanie wydzielania mediatorów mogą 

przyczyniać się do uszkadzania i pękania blaszek miażdżycowych. W obliczu tego 

w ocenie ryzyka powikłań miażdżycy przydatne będą również pomiary stężeń markerów 

zapalenia, np. białka C-reaktywnego, których duże wartości wskazują na zwiększone 

ryzyko zawałów [20].  

5.1. Czynniki indukujące 

Naczynia w rejonach organizmu, posiadających właściwości zwiększające możli-

wość zaistnienia zmian miażdżycowych, pokryte są przez śródbłonek o zwiększonym 

turnover. Powyższe wskazuje na związek między apoptozą, generowaniem przez 

organizm nowych komórek i zwiększoną podatnością na rozwój miażdżycy. 

Apoptozą komórek śródbłonka indukowana jest przez czynniki patogenetyczne 

miażdżycy oraz sytuacje sprzyjające jej rozwojowi, w zależności od stopnia nasilenia 

działania czynników antyapoptotycznych, jak również proapoptotycznych (np. stężenie 

HDL wywierające wpływ na uwalnianie do cytozolu jonów wapnia, hamuje oksy-LDL 

apoptozę komórek śródbłonka; wydzielane lokalnie cytokiny zapobiegają rozwojowi 

miażdżycy, redukując apoptozę). 

Do zmian miażdżycowych dochodzi zwykle, w przeważającej większości w miejs-

cach, gdzie przepływ krwi jest zwolniony bądź tez turbulentny, tj. w miejscach rozwid-

leń i rozgałęzień naczyń. 

W lokalizacjach tych zaobserwować można niepełne działanie sił hemodyna-

micznych (siły ścinania i siły rozciągania) - ich zupełny brak bądź silne osłabienie. 

Środowisko wytworzone w tyć miejscach działają stymulująco na komórki śródbłonka 

wywołując ich apoptozę, w przeciwieństwie do szybkiego przepływu krwi, który 

z kolei zapobiega apoptozie komórek śródbłonka wywoływana innymi czynnikami 

proaterogennymi [21]. 

Jednakże również siły ścinania maja działanie antyapoptotyczne, które osiągają 

wpływając na geny czynników wzrostowych poprzez ich transkrypcję i ekspresję czy 

stymulując uwalnianie NO, który w zależności od stężenia w komórkach wpływa na 

apoptozę śródbłonka [22].  

Działanie endotelialnej syntezy NO, której przeważającym aktywatorem jest siła 

ścinania, prowadzi do pojawienia sie w zdrowych naczyniach stężeń fizjologicznych, 

z których z kolei tlenek azotu wpływa hamująco na proces apoptozy, poprzez 

uruchomienie kinaz pozostających w zależności od cGMP i inaktywację kaspaz 

w wyniku ich nitrozylacji. 
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W miażdżycy natomiast dochodzi do sytuacji zwiększenia produkcji tlenku azotu 

w wyniku, znajdującej sie w fagocytujących makrofagach formy LDL, iNOS – induko-

walnej syntany NO, nadtlenoazotyn – źródło rodników hydroksylowych – tworzony 

jest z NO przez wolne rodniki tlenowe (produkowane przez makrofagi). Powodem 

indukcji apoptozy komórek może być niszczenie struktury kodu DNA przez NO 

i rodniki hydroksylowe, co w konsekwencji wpływa na modyfikacje białek, również 

enzymów łańcucha oddechowego. 

Już w latach 90. Robaye, Mosselmans i Fiers wskazywali, że cytokina prozapalna 

TNF-α ma możliwość indukowania apoptozy komórek śródbłonka, a w konsekwencji 

uruchamia szlak zewnątrzpochodny [23]. 

Odgrywające znacząca rolę w rozwoju miażdżycy oksy- LDL, wpływając na 

niektóre z mechanizmów regulujących apoptozę komórek, promując ją jednocześnie – 

również wywierają wpływ na szlaki wewnątrzpochodny i zewnątrzpochodny. Oksy-

LDL zwiększa, na drodze receptorowej, wrażliwości receptorów Fas na indukujące 

apoptozę sygnały, a na szlaku mitochondrialnym wpływ Oksy-LDL wywiera 

w megakanałach błony mitochondrialnej. W komórce Dochodzi do zmiany stężenia 

wapnia, uwalniany jest cytochrom c, tworzy się apoptosom i aktywowana zostaje 

kaspaza 3. 

Istnieje możliwość, ze oksy-LDL, obrębie płytki miażdżycowej, przez zahamo-

wanie eNOS oraz zmniejszenie syntezy i uwalniania NO, spowodują zwiększenie 

wrażliwości na apoptozę komórek śródbłonka. 

Nasilenie okresu oksydacyjnego – czynnik patogenetyczny miażdżycy, zachodzi 

ono w nadmiarze RFT i stanowi silny induktor apoptozy (apoptozą wywołana oksy-

sterolami zostaje zahamowana przy udziale przeciwutleniaczy – witaminy E i C, jak 

również N-acetylocysteina). 

Innymi czynnikami indukującymi apoptozę komórek śródbłonka są: wysokie 

stężenie glukozy, jak również homocysteina, aktywujące kaskady kaspaz oraz 

angiotensyna II. 

Nie bez znaczenia dla wystąpienia bądź nie apoptozy pozostaje ilość czynników 

wzrostowych, działających antyapoptotycznie, obecnych w płytce miażdżycowej, czy też 

interakcje miedzy komórkami i komórkami a macierzami pozakomórkowymi [22, 23]. 

5.2. Znaczenie apoptozy 

Komórki śródbłonka podlegające apoptozie mają właściwości prokoagulacyjne, co 

sprzyja powstawaniu zakrzepu. 

Apoptoza komórek śródbłonka to zjawisko niekorzystne w odniesieniu do 

patogenezy miażdżycy, ponieważ jej skutkiem może być przeistoczenie się zmiany 

stabilnej w zmierzającą do pęknięcia płytki miażdżycowej. Ponadto może powodować 

adhezję i agregację płytek krwi w efekcie erozji blaszki miażdżycowej i osłonięcia 

włókien kolagenu – dochodzi do styczności krwi z czynnikiem tkankowym, jako 

konsekwencji uszkodzenia powłoki blaszki miażdżycowej. 

Co za tym idzie, w związku z tym, iż TF uruchamia zewnątrzpochodny tor krzep-

nięcia i bierze udział w tworzeniu się trombiny, erozja blaszki miażdżycowej, do której 
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dochodzi w wyniku apoptozy komórek śródbłonka prowadzić może do zakrzepu 

zamykającego światło naczynia, czego następstwem może być zaostrzony epizod 

wieńcowy. 

Obumieranie komórek śródbłonka wywołuje zmianę ich fenotypu poprzez 

osłabienie funkcji przeciwzakrzepowych, co bynajmniej nie sprzyja powstawaniu 

warunków dogodnych dla powstania stanu nadkrzepliwości – pozwala na wystąpienie 

lokalnej bądź systemowej nadkrzepliwości [24].  

Mikrofragmenty błon o dużej zawartości fosfatydyloseryny (fosfolipid o właści-

wościach prozakrzepowych) uwalniane są przez komórki i ciałka apoptotyczne, 

pojawiają się one, w dużej ilości, w obiegu krwi. Taka sytuacja występuje u osób 

cierpiących na choroby naczyniowo-sercowe czy otyłość. 

Rozważania dotyczące apoptozy w patogenezie miażdżycy pozwalają na wysnucie 

wniosku, iż najbardziej istotne jej znaczenie związane jest nierozerwalnie z nasileniem 

stanu nadkrzepliwości – pękanie płytki miażdżycowej, powstawanie zakrzepu 

i powikłań klinicznych [25]. 

6. Nadciśnienie tętnicze 

Na podstawie danych epidemiologicznych odnoszących się do ilości zgonów 

w Polsce oraz w Europie stwierdzić należy, iż w dalszym ciągu nie wypracowaliśmy 

sposobu zapobiegającemu powstawaniu schorzeń układu krążenia, jak również 

sposobów leczenia, w szczególności tych, u podstaw których leży upośledzenie funkcji 

śródbłonka naczyniowego. 

Komórki śródbłonka utrzymują stałe stężenie L-argininy - aminokwasu, stanowiący 

podstawowy substrat wytwarzania NO, który wytwarzają trzy izoformy enzymu – 

syntazy NO (NOS). Podanie organizmowi analogów argininy hamuje proces wytwa-

rzania NO, natomiast wpływa na wzrost ciśnienia tętniczego i oporu obwodowego. 

W przypadku upośledzenia funkcji śródbłonka zmniejsza się uwalnianie również 

naczynioprotekcyjny przekaźnik – prostacyklina (PGI2) [26]. 

Zachwianie funkcji śródbłonka jest zalążkiem szeregu procesów patologicznych, 

bowiem śródbłonek to wyznacznik stanu układu sercowo-naczyniowego, a jego 

dysfunkcja wywołuje choroby układu krążenia, m.in.: nadciśnienia tętniczego, 

miażdżycy, choroby niedokrwienia serca, niewydolności serca. 

Śródbłonek naczyniowy pełni wiodącą rolę w utrzymaniu napięcia i struktury ścian 

naczyń. Znaczy to tyle, że śródbłonek – największy organ znajdujący się między krwią 

a ścianami naczyń i tkankami – pełni funkcję związaną z utrzymaniem homeostazy 

całego organizmu, lecz głównie układu krążenia. Jest on niejako pośrednikiem 

morfologicznym pomiędzy wszystkimi narządami ciała a strumieniem krwi [27]. 

Zwiększenie się ciśnienia tętniczego i przewlekłe nadciśnienie wpływają również 

na zwiększenie przepuszczalności śródbłonka, tym samym ułatwiają ruch zarówno 

nisko- jak i wysokocząsteczkowych substancji oraz cząsteczek zjonizowanych. W tych 

warunkach, kiedy przepuszczalność wzrasta, mięśniówka gładka zlokalizowana głębiej 

naczynia może cechować się większą wrażliwością na naczynioaktywne substancje 

krwiopochodne. Uszkodzenie śródbłonka, np. przez jego przerwanie, umożliwia 
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mitogenom dostęp do ściany naczynia i nie pozwala śródbłonkowi na kontrolowanie 

wzrostu komórek, bowiem śródbłonek wytwarzając cząsteczki, podobne w budowie do 

heparyny, które hamują wzrost mięśniówki gładkiej naczynia. 

Uszkodzenie śródbłonka ma doniosłe konsekwencje – zatrzymuje wytwarzanie 

substancji antyproliferacyjnych, w efekcie czego komórki mięśni gładkich replikują się 

i może dojść do hiperplazji w błonie środkowej (w tętnicach jako efekt uszkodzenia 

błony wewnętrznej). Ciągłość śródbłonka, gdy ulega przerwaniu ogrywa istotną rolę 

w zmianach strukturalnych zachodzących w tętnicach, w których działa wysokie 

ciśnienie tętnicze [26]. 

Wszelkie przejawy dysfunkcji śródbłonka charakteryzują się obniżonym poziomem 

potencjału wazodylatacyjnego, wzmożoną aktywnością proagregacyjną i prozapalną. 

Zatem jak najbardziej uzasadnionym wydaje się wniosek, iż choroby układu sercowo-

naczyniowego, np. cukrzyca, niewydolność serca oraz jego niedokrwienie, poprze-

dzone są dysfunkcją komórek śródbłonka. Bowiem jest on swoistą barierą przepusz-

czalności, wywiera wpływ na agregację płytek, przyleganie limfocytów, transport 

krwiopochodnych substancji, a także przetwarzanie składników oddziaływających na 

napięcie mięśniówki naczyniowej gładkiej. 

Ciśnienie tętnicze, które jest podwyższone może wpływać zaburzająco na funkcje 

wyszczególnione powyżej [2]. 

Stres oksydacyjny wpływa negatywnie na śródbłonek w zakresie możliwości 

wywoływania przez ten organ rozkurczu naczyń, oraz na odwracalność tego zjawiska 

w efekcie zastosowania antyoksydantów. Ponadto prowadzi do zmniejszenia 

biodostępności NO, spadku potencjału wazodylatacyjnego endothelium, jak również 

zwiększenia prawdopodobieństwa zaistnienia poważnych incydentów naczyniowych [28]. 

Jak zostało to już zaznaczone w rozdziałach poprzednich – tlenek azotu, syntezo-

wany w katalizowanej przez izoformę śródbłonkową syntazy NO reakcję (e-NOS) jest 

regulatorem wazodylatacyjnego działania komórek śródbłonka. Dlatego wywiera 

ogromny wpływ na mieszczące się w normach funkcjonowanie całego układu serco-

wo-naczyniowego. 

Sytuacja, w której zmniejszona zostaje biodostępność NO w efekcie prowadzi do 

zwiększenia produkcji reaktywnych postaci tlenu oraz wzrost stężenia CRP, co stanowi 

odpowiedź na pojawienie się cytokin prozapalnych. 

Zainicjowanie procesu zapalnego jest skutkiem obecności VCAM 1, ICAM 1 

i selektyny E. Z czego właśnie cząsteczki VCAM 1 wykazują coś na wzór powino-

wactwa z limfocytami T i monocytami – początkują reakcję zapalną do której dochodzi 

w ścianie naczynia. Brak NO dodatkowo wzmacnia ekspresję przyciągającej makro-

fagi chemokiny (MCP-1). Makrofagi otaczane są przez utlenione cząsteczki LDL, 

w konsekwencji czego powstają komórki piankowate, następnie cząsteczki te usuwane 

są przez receptory charakteryzujące się nadekspresją w cukrzycy czy właśnie 

nadciśnieniu tętniczym. Zbyt mała ilość endogennego NO wynikać może z niedosta-

tecznej jego produkcji, ale również ze zbyt dużej degradacji [10,11]. 
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6.1. Endotelina 

Endotelina, czynnik mitogenny, produkowana jest przez śródbłonek, charakteryzuje 

się bardzo silnym działaniem o charakterze presyjnym – najsilniejszym ze wszystkich 

hormonów mających wpływ na układ sercowo-naczyniowy. 

U osób cierpiącym na umiarkowane oraz łagodne nadciśnienie pierwotne stężenie 

we krwi endoteliny 1 jest podwyższone w stosunku do osób, u których ciśnienie 

tętnicze jest prawidłowe. 

Zasadnym jest zatem wniosek przemawiający za twierdzeniem, iż w nadciśnieniu 

tętniczym dochodzi do zaburzenia czynności śródbłonka, polegające na zachwianiu 

równowagi między poziomem wytwarzania NO a endoteliny [10]. 

6.2. Angiotensyna 

Istotną rolę w procesie powstawania dysfunkcji śródbłonka odgrywa zwiększona 

aktywność elementów patogenetycznych – układ renina-angiotensyna i układ współ-

czulny [29]. 

W konsekwencji działania angiotensyny II nasila się poziom stresu oksydacyjnego, 

następnie zwiększona zostaje sekrecja endoteliny-1, która łączy w sobie własności 

mitogenny i presyjne oraz dochodzi do zwiększenia wydzielania PAI-1 (inhibitor 

aktywatora plazminogenu) [30]. 

Organizmy osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, zarówno wtórne jak i pier-

wotne, dotknięte są dysfunkcją śródbłonka (tętniczki oporowe), która przejawia się 

nieprawidłową reakcją wazodylatacyjną na acetylocholinę. Podczas badań chorych na 

nadciśnienie naczyniowo-nerkowe wykryto zachwianie zdolności do rozkurczu tętnic 

promieniowych w wyniku działania acetylocholiny, co potwierdziło upośledzenie 

funkcji śródbłonka. 

Dysfunkcję śródbłonka w tym zakresie stwierdza się u osób, u których uprzednio 

zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze pierwotne lub wtórne, jakkolwiek wykrywa się ją 

także wśród osób zdrowych, ale obciążonych genetycznie nadciśnieniem tętniczym. 

Napięcie naczyniowe w dużej mierze zależy od uregulowania go przez śródbłonek 

naczyniowy. Mniejsza niż pożądana aktywność szlaku NO-zależnego jest przejawem 

dysfunkcji i zarazem głównym ogniwem patogenetycznego rozwoju wszelkich 

powikłań nadciśnienia tętniczego (powikłania sercowo-naczyniowe) [11]. 

6.3. ADMA 

ADMA – asymetryczna dimetyloarginina to endogenny, kompetencyjny inhibitor e-

NOS, posiadający możliwości modyfikacji czynności śródbłonka. ADMA powstaje 

w skutek hydrolizy bogatych w histony białek [31]. 

Stężenie to koreluje z wiekiem, poziomem cholesterolu, nadciśnieniem tętniczym, 

nietolerancją glukozy. 

Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko dysfunkcji śródbłonka jest właśnie 

wiek osoby badanej. Wśród osób do 30 roku życia przeważa odwracalna dysfunkcja 

szlaku NO zależnego (zmieniana przez podaż L-arg). Natomiast po 45 roku aplikacja 

argininy nie wywołuje poprawy wazodylatacyjnej jego funkcji. Można ją jednak 
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wywołać podając małe dawki indometacyny, co w efekcie może wywołać powrót 

odpowiedzi na L-arg. 

Odpowiedzią na bradykininę jest zmiana mechanizmu wazodylatacji. W orga-

nizmach osób zdrowych zachodzi ona za udziałem szlaku NO-zależnego, natomiast 

u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze w stanie mniejszej dostępności NO – stres 

oksydacyjny – głównie za pomocą EDHF (śródbłonkowy czynnik hiperpolaryzujący), 

co jest mechanizmem kompensacyjnym, bowiem zredukowanie stresu oksydacyjnego 

pozwala na przywrócenie pierwotnych mechanizmów regulacyjnych [32-34]. 

W surowicy zwiększone stężenie ADMA może pełnić ważną rolę w patogenezie 

nadciśnienia tętniczego samoistnego. Jako zjawisko wtórne można wyróżnić 

upośledzenie funkcji rozkurczowej łożyska wieńcowego oraz naczyń obwodowych. 

Zatem ADMA odgrywa znaczącą rolę w patogenezie upośledzenia śródbłonka 

u chorych na nadciśnienie [27, 33]. 

7. Podsumowanie 

Zainteresowanie śródbłonkiem ciągle rośnie, od ponad 200 lat trwają badania nad 

endothelium. Wyniki uzyskiwane z przeprowadzonych badań są coraz bardziej 

obiecujące i mogą przyczynić się do odkryć nowych leków powodujących cofnięcie 

dysfunkcji śródbłonka [ 25]. 

Choroby układu krążenia stanowią największa liczbę zgonów tzn. około 17,5 

miliona rocznie. Rak rocznie pozbawia życia około 8,2 miliona osób, niemal 4 miliony 

umiera na choroby układu krążenia, natomiast cukrzyca zabija w przybliżeniu 1,5 

miliona osób rocznie. Te 4 grupy stanowią 82% zgonów spowodowanych chorobami 

cywilizacyjnymi [35]. 

Choroby cywilizacyjne odpowiedzialne są za generowanie dużych kosztów 

społecznych, pogorszenie warunków życia, a także widoczne skrócenie jego długości. 

Współczesna nauka nie pozostaje bierna na ten problem, a prowadzone badania 

z każdym dniem zbliżają ludzi do odkrycia „złotego środka”, który w sposób racjonalny 

i zdecydowany pomógłby w profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych, 

będących przedmiotem niniejszej pracy. Być może w niedalekiej przyszłości skupienie 

badań na śródbłonku, obecnie prowadzonych w przeważającej mierze na zwierzętach 

oraz modelach komórkowych pozwoli uzyskać wiedzę wystarczającą, by ich obiektem 

stał się człowiek. Najprawdopodobniej przyszłość leczenia chorób XXI, na których 

rozwój wywiera wpływ głównie uszkodzenie śródbłonka – zwanego przez przedsta-

wicieli nauki największym organem, prowadzące do zachwiania jego podstawowych 

funkcji, należy upatrywać w leczeniu farmakologicznym i profilaktyce [25]. 
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8. Wnioski 

 Choroby układu sercowo-naczyniowego poprzedza dysfunkcja śródbłonka – 

„bariera przepuszczalności”, która ma wpływ na transport krwiopochodnych 

substancji, agregację płytek, przyleganie limfocytów oraz przetwarzanie 

składników oddziaływujących na napięcie mięśniówki naczyniowej gładkiej czy 

utrzymanie równowagi między poziomem wytwarzania endoteliny a tlenkiem 

azotu, 

 Śródbłonek pełni nadrzędną rolę w utrzymaniu hemostazy, 

 W trakcie stanu zapalnego produkowane są liczne substancje między innymi 

wydzielane przez śródbłonek cytokiny (IL-1 α/β, IL-6, IL-8, TNF) oraz 

prostaglandyny, 

 Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój miażdżycy są stan zapalny oraz 

podwyższony poziom lipoproteiny o małej gęstości (LDL), 

 Wysokie stężenie glukozy jest czynnikiem indukującym apoptozę komórek 

śródbłonka, 

 Przewlekłym powikłaniem cukrzycy typu 2 jest występowanie chorób sercowo-

naczyniowych, 

 Zaburzenie funkcji śródbłonka spowoduje uwalnianie prostacykliny powodując 

wzrost ciśnienia krwi. 
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Rola śródbłonka naczyniowego w patogenezie chorób układu krążenia 

Streszczenie 

Śródbłonek jest skomplikowaną, aktywną metabolicznie strukturą, która bierze udział w wydzielaniu i odpo-
wiedzi na autakoidy, uwalnianiu cytokin, regulacji procesów zakrzepowych, kontroli napięcia naczyń 

krwionośnych i ciśnienia tętniczego, kontroli transportu molekuł, regulacji procesu perfuzji i przepusz-

czalności w mikrokrążeniu, wydzielaniu czynników wzrostu dla procesu neowaskularyzacji, zachowania 

właściwości anty-trombogennych, współdziałaniu w adhezji i transmigracji leukocytów i komórek nowo-
tworowych z nieuszkodzonych naczyń krwionośnych do otaczających tkanek oraz prezentacji antygenów dla 

limfocytów T. 

Badania doświadczalne i kliniczne dowodzą, że śródbłonek jest narządem utrzymującym hemostazę układu 

krążenia. Na jego powierzchni występuje glikokaliks, który pełni funkcje ochronne i jego uszkodzenie 
towarzyszy lub nawet wyprzedza pojawienie się dysfunkcji śródbłonka, która jest ściśle związana 

z nadmiernym wytwarzaniem wolnych rodników tlenowych, rozwojem stresu oksydacyjnego i odpowiedzią 

zapalną. Chroniczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu śródbłonka naczyniowego prowadzą do 

powstawania patologii układu krążenia, m.in. miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej i zawału serca. 
Słowa kluczowe: śródbłonek, miażdżyca, nadciśnienie, zawał 

The role of vascular endothelial cells in the pathogenesis of cardiovascular diseases 

Abstract 

The endothelium is a complex and metabolically active structure involved in secretion and reaction to 

autacoids, cytokine release and regulation of thrombotic response. It controls the tension of blood vessels 

and blood pressure, molecular transport, regulation of perfusion and microcirculation permeability, 
secretion of growth factors for neovascularization and also helps to preserve the anti- thrombogenic 

properties and is involved in the leukocytes and tumor cells adhesion and migration from intact blood 

vessels to surrounding tissues as well as for presentation of antigens for T lymphocytes. 

Experimental and clinical studies confirm that the endothelium is an organ that maintains cardiovascular 
homeostasis. The endothelium is covered by the glycocalyx, which has protective functions. The damage 

of glycocalyx can accompany or even precede the appearance of endothelial dysfunction, which is closely 

related to excessive production of free oxygen radicals, development of oxidative stress and inflammatory 

response. Chronic abnormalities in vascular endothelial function lead to the formation of cardiovascular 
disease, including atherosclerosis, hypertension, coronary heart disease and myocardial infarction. 

Keywords: endothelium, atherosclerosis, hypertension, myocardial infarction 
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Przełom w leczeniu Wirusowego Zapalenia Wątroby 

typu C w Polsce – przegląd literatury 

1. Wprowadzenie 

Wirus HCV (ang. Hepatitis C Virus) został po raz pierwszy zidentyfikowany jako 

czynnik chorobotwórczy zapalenia wątroby w 1989 r. [1]. Objawy wieloletniego, 

nieleczonego zakażenia wirusem HCV, które występują najpowszechniej i zarazem 

odnoszą największe negatywne konsekwencje zdrowotne, to marskość wątroby, rak 

wątrobowokomórkowy oraz ciężkie objawy o lokalizacji pozawątrobowej. W przypad-

ku raka wątroby, wirus ten stanowi główną przyczynę zachorowań. Wskazane objawy 

najczęściej pojawiają się przy wieloletnich, nierozpoznanych zakażeniach. Wirusowe 

Zapalenie Wątroby tylu C bardzo rzadko zostaje rozpoznane na podstawie obrazu 

klinicznego. U większości pacjentów, choroba przebiega przez wiele lat bezobjawowo 

lub skąpobjawowo i najczęściej rozpoznawana jest przypadkowo, po wielu latach 

trwania zakażenia, podczas rutynowych badań krwi. Objawem laboratoryjnym, który 

najczęściej daje pierwszy „impuls” do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia 

wirusem HCV u pacjenta, jest podwyższony poziom enzymu aminotransferazy 

alaninowej (ALAT) w surowicy krwi. Zwiększona aktywność wskazanego enzymu 

świadczy o uszkodzeniu miąższu wątroby. Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby 

typu C, u co piątej spośród zakażonych osób, rozpoznawane jest na etapie zaawanso-

wanych zmian w wątrobie, takich jak marskość lub rak wątrobowokomórkowy.  

Pewne rozpoznanie ostrego WZW typu C zachodzi tylko i wyłącznie poprzez 

stwierdzenia wystąpienia podwyższonej aktywności ALAT, obecności anty-HCV i/lub 

HCV RNA. Wykrycie HCV RNA możliwe jest już po 1-3 tygodniach od zakażenia, 

natomiast diagnoza na podstawie przeciwciał anty-HCV możliwa jest dopiero po 4-10 

tygodniach. Kiedy i pacjentów z postacią ostrą WZW typu C pojawiają się pierwsze 

objawy kliniczne, przeciwciała anty-HCV wykrywalne są tylko u 50-70% chorych. 

Dopiero po trzech miesiącach występują u ponad 90% pacjentów. W części przypad-

ków, anty-HCV w ogóle nie wystąpią, wówczas podstawę rozpoznania stanowi HCV 

RNA. Według danych literaturowych, około 20-40% wszystkich ostrych zakażeń 

wątroby ustępuje spontanicznie, bez wdrażania terapii [3, 4, 6]. 

Rozpoznanie przewlekłej postaci WZW typu C może zostać postawione, po 

potwierdzeniu, że występuje ono co najmniej 6 miesięcy (utrzymanie się HCV RNA 
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przez minimum 6 miesięcy, u osób z wykładnikami choroby). W tej postaci choroby, 

zakażenie może powodować zmiany klasyfikowane jako przewlekłe wirusowe 

zapalenie wątroby typu C, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy. Jeżeli 

u pacjenta stwierdza się marskość wątroby, zachowanie 6 miesięcznego okresu 

oczekiwania na wdrożenie terapii nie jest konieczne. Podczas stawiania diagnozy, 

konieczne jest ustalenie genotypu wirusa, w przypadku genotypu 1, określenie także 

subgenotypu – GT1a lub GT1b, oraz ocena stanu zaawansowania włóknienia wątroby. 

Najczęściej występującym genotypem wirusa HCV tak w Polsce, jak i w całej Europie 

jest genotyp 1 (ok. 70-80%). Genotyp 3 HCV występuje w około 20-30 % przypad-

ków, a wirusy o genotypach 4-6 występują sporadycznie [2]. Około 20-40% wszyst-

kich ostrych zakażeń ustępuje spontanicznie, samoistnie [3, 4, 6, 17].  

2. Wskazania do leczenia Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C  

Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV z 2014 roku wskazują, że lecze-

niem powinni zostać objęci wszyscy pacjenci zakażeni wirusem HCV, zarówno z ostrą 

jak i przewlekłą postacią choroby. Specjaliści wskazują, że leczenie powinno zostać 

wdrożone niezależnie od stopnia zaawansowania włóknienia, czy chorób współistnie-

jących. Terapia ma bowiem na celu przede wszystkim cofnięcie lub zatrzymanie się 

zmian histologicznych, a przede wszystkim włóknienia wątroby. Udowodniono, że 

wyższą efektywność terapii uzyskuje się u pacjentów na wcześniejszym etapie 

choroby. Pomimo niepodważalnych uzasadnień medycznych do leczenia WZW typu C 

na każdym etapie choroby, ze względu na ograniczoną dostępność leków, w pierwszej 

kolejności terapii poddawani są pacjenci spełniający następujące kryteria: 

 Z potwierdzonym włóknieniem wątroby (minimum 1 stopień), 

 Po przeszczepie wątroby, lub w trakcie oczekiwania na przeszczep, 

 Hemodializowani, w szczególności oczekujący na przeszczep nerki, 

 Z pozawątrobowymi objawami zakażenia (np. krioglobulinemia, porfiria skórna, 

liszaj płaski, błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych i inne) [4, 5]. 

Polska Grupa Ekspertów HCV, corocznie przedstawia wykaz leków na WZW typu 

C, zarejestrowanych w jakimkolwiek kraju na świecie, ze szczególnym uwzględnienie 

tych zarejestrowanych w EMA (Europejska Agencja Leków) lub w FDA (Food and 

Drug Administration). Oznacza to, że możliwa jest w najbliższym czasie dostępność 

części z tych leków także w Polsce. Poniżej przedstawiono tabelę z wykazem leków, 

opublikowaną przez Polską Grupę Ekspertów HCV w 2016 roku. 
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Tabela 1 Dawkowanie leków uwzględnionych w rekomendacjach (leki w grupach wymienione w kolejności 

alfabetycznej).  

 
Źródło: [6] 

3. Początki leczenia Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C w Polsce 

Jak wspomniano we wprowadzeniu, wirus HCV został wykryty 28 lat temu. Jest to 

stosunkowo niedługi czas na opracowanie skutecznej terapii przeciw nieznanemu 

wcześniej czynnikowi chorobotwórczemu. W Polsce zakażenie rozpoznano dotychczas 

u około 750 tys. osób. Aby przedstawić skalę zjawiska, można porównać liczbę do 

danych epidemiologicznych zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), 

według których zakażonych jest około 30 tys. osób w Polsce. Według danych publiko-

wanych przez Państwowy Zakład Higieny i Instytut Hemtaologii i Transfuzjologii 

szacuje się, że zakażeniem wirusem HCV dotknięty jest co czwarty Polak [7]. 

Niewątpliwie znaczący wpływ na liczbę zachorowań ma fakt, że dopiero od 1992 r., 

czyli na 3 lata od wykrycia wirusa, rozpoczęto badania krwi krwiodawców na 

obecność HCV. Złotym standardem w leczeniu WZW typu C jeszcze do 2015 roku 

była terapia dwulekowa interferonem pegylowanym (PEF-IFN) w skojrzeniu 

z rybawiryną (RBV) [8]. Interferon występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań lub 

infuzji. Pacjenci zakażeni wirusem HCV aplikują lek w postaci wstrzykiwań podskór-

nych wykonywanych samodzielne lub w placówkach medycznych raz w tygodniu. 

Rybawiryna natomiast występuje w postaci kapsułek twardych, przyjmowanych 

codziennie w dawce dostosowanej do masy ciała pacjenta, według następującego 

schematu: 

 masa ciała <65 kg – 4 tabletki na dobę, 

 masa ciała 65-85 kg – 5 tabletek na dobę, 

 masa ciała 6-105 kg – 6 tabletek na dobę, 

 masa ciała > 105 kg – 7 tabletek na dobę. 
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Leczenie interferonem iniekcyjnie raz w tygodniu oraz codziennymi dawkami 

rybawiryny zostało wprowadzone w 2001 r [9]. Skuteczność terapii interferonem 

w monoterapii oraz interferonem w skojarzeniu z rybawiryną została oceniona 

w czterech randomizowanych badaniach klinicznych fazy trzeciej, w której łącznie 

udział wzięło 2552 pacjentów z przewlekłym Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu 

C, nieleczonych dotychczas lekami badanymi (PEF-IFN i RBV) [10, 11]. 

W badaniach oceniano trwałą odpowiedź wirusologiczna (SVR) po zastosowaniu 

produktów w monoterapii lub terapii skojarzonej po roku leczenia w zależności od 

genotypu wirusa. Podsumowanie wyników łącznych z badań przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Trwała odpowiedź wirusologiczna (SVR) po roku terapii PEF-IFN oraz PEF-IFN + RBV 

Genotyp HCV Schemat leczenia 

Pegylowany interferon Pegylowany interferon w 

skojarzeniu z rybawiryną 

Wszystkie genotypy 16,00% 41,00% 

Genotyp 1 9,00% 29,00% 

Genotyp 1< 2 mln 

kopii/ml 

25,00% 33,00% 

Genotyp 1>2 mln 

kopii/ml 

3,00% 27,00% 

Genotyp 2/3 31,00% 65,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [10, 11] 

 Terapia interferonem zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z rybawi-

ryną, charakteryzuje się licznie występującymi zdarzeniami niepożądanymi. Spośród 

najczęściej wymienianych skutków ubocznych leku wymienia się zapalenie gardła 

i inne zapalenia wirusowe, zaburzenia tarczycy (niedoczynność lub nadczynność), 

lekopenię, jadłowstręt, przemęczenie, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, szumy 

uszne, duszność i kaszel, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, ból brzucha, 

biegunka oraz łysienie, świąt, suchość skóry, wysypka, czy zwiększona potliwość. 

Spośród najczęściej występujących, wymienić należy także ciężkie objawy ze strony 

Ośrodkowego Układu Nerwowego, takie jak depresja, czy myśli i próby samobójcze. 

Labilność emocjonalną oraz senność raportowano tak u dorosłych, jak i u dzieci 

i młodzieży poddawanych terapii. Liczne działania niepożądane leków powodują 

konieczność redukcji dawek. Na skuteczność terapii wpływa między innymi otyłość, 

czy zaawansowane włóknienia wątroby [9]. 

4. Przełom w leczeniu Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C w Polsce  

– terapia bezinterferonowa 

W lipcu 2015 roku w Polsce, Minister Zdrowia opublikował nowy program lekowy 

leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową. 

Był to przełom leczenia omawianej jednostki chorobowej, gdyż refundacją po raz 

pierwszy została objęta wysoce skuteczna terapia tabletkowa. Terapia skojarzona, 
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złożona z substancji leczniczych, takich jak ombitaswir, parytaprewir, rytonawir oraz 

dazabuwir, dedykowana jest dla pacjentów zakażonych wirusem HCV o genotypach 1 

i 4. Kryteria określone przez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, jakie 

pacjent musi spełnić, aby zakwalifikować się do terapii to: 

 potwierdzona obecność HCV RNA oraz obecność przeciwciał anty-HCV, 

 występowania włóknienia wątroby, 

 zakażenia genotypem 1 lub 4 HCV. 

Do terapii kwalifikują się pacjenci, którzy spełniają łącznie wszystkie wymienione 

kryteria oraz ci, u których stwierdzono nietolerancję terapii interferonem wykrytą 

podczas wcześniejszego leczenia i pacjenci z przeciwwskazaniami do leczenia 

interferonem nawet, jeśli nie wstępuje u nich jeszcze włóknienie wątroby [12-14]. 

Przed wprowadzeniem na rynek leków stosowanych aktualnie w terapii 

przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w Polsce, wykonano siedem 

globalnych wieloośrodkowych badań klinicznych III fazy. We wszystkich badaniach 

trwała odpowiedź wirusologiczna stanowiła pierwszorzędowy punkt końcowy. Celem 

projektów, było ustalenie odsetka wyleczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, 

definiowanego jako nieoznaczalne lub niewykrywalne miano RNA HCV 12 tygodni 

po zakończeniu leczenia. W badaniach, przeprowadzonych łącznie na 2368 pacjentach, 

osiągnięto rezultat SVR na poziomie od 95,4 do 99,5%. W czasie trwania badań 

obserwowano i raportowano wszystkie występujące u pacjentów zdarzenia niebożą-

dane. Wśród najczęściej pojawiających się wymienić należy uczucie zmęczenia, 

nudności, problemy skórne, świąd, bezsenność i osłabienie. 

Terapia trwa 12 tygodni i polega na codziennym przyjmowaniu łącznie 4 tabletek 

na dobę (trzy tabletki rano i jedna tabletka wieczorem). Koszt aktualnie refundowanej 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 12-tygodniowej terapii dla jednego świadcze-

niobiorcy wynosi 61 500 zł i jest on w całości finansowany przez NFZ. Dla pacjenta 

leczenie jest bezpłatne, nie ponosi on żadnych kosztów leczenia. Koszt jest porów-

nywalny do kosztów leczenia 2-lekowego interferonem, przy znacznie niższej 

skuteczności [13, 14]. 

Decyzję o wyborze schematu leczenia należy podejmować z uwzględnieniem 

aktualnej dostępności, skuteczności, a także profilu bezpieczeństwa leku (działania 

niepożądane mogące wystąpić w trakcie terapii).  
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Tabela 3. Porównania terapii Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C wprowadzonej w Polsce w 2001 roku 

z aktualnie stosowaną 

Charakterystyka 

terapii 

Terapia dwulekowa interferonem pegylo-

wanym (PEF-IFN) w skojrzeniu z 

rybawiryną (RBV) 

Terapia skojarzona: 

ombitaswir, 

parytaprewir, 

rytonawir, dazabuwir 

Czas trwania 

terapii (najczęściej 

zalecany) 

12 miesięcy 12 tygodni 

Forma podania 
Iniekcja cotygodniowa 

 + tabletki doustne 
Tabletki doustne 

Liczba 

tabletek/dobę 

4-7 tabletek na dobę 

w zależności od masy ciała 
4 tabletki 

Najczęściej 

występujące 

zdarzenia 

niepożądane 

zapalenie gardła i inne wirusowe, zaburzenia 

tarczycy, lekopenia, jadłowstręt, 

przemęczenie, zawroty głowy, niewyraźne 

widzenie, szumy uszne, duszność i kaszel, 

nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, 

ból brzucha, biegunka, łysienie, świąt, 

suchość skóry, wysypka, zwiększona 

potliwość, ciężkie objawy ze strony 

Ośrodkowego Układu Nerwowego, tj. 

depresja, myśli i próby samobójcze, 

labilność emocjonalną, senność 

zmęczenie, nudności, 

problemy skórne, świąd, 

bezsenność i osłabienie 

 

Skuteczność  

[% SVR] 

27-65%  

(w zależności od genotypu i subgenotypu 

wirusa) 

95,4-99,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [9, 13, 14] 

5. Podsumowanie 

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C często określane jest mianem „cichego 

zabójcy”. W początkowym etapie choroby, często przez wiele lat nie daje żadnych 

objawów klinicznych, a rozpoznawany jest przy okazji rutynowych badań, lub 

w bardzo zaawansowanym stanie. Na podstawie licznych badań klinicznych udowod-

niono, że wyższą efektywność terapii leczenia przeciwwirusowego uzyskuje się 

u pacjentów na wczesnym etapie choroby. Niezwykle ważna jest zatem wczesna 

diagnostyka choroby i jak najszybsze wdrożenie leczenia. Coraz częściej w mediach, 

internecie, czy w placówkach opieki zdrowotnej zauważyć można kampanie informa-

cyjno-edukacyjne oraz profilaktyczne, mające na celu przedstawić społeczeństwu 

czym jest omawiana choroba (drogi zakażenia, kogo może dotknąć choroba, bezobja-

wowy charakter, postępowanie po zakażeniu) oraz nakłonić profilaktycznego 

wykonania badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia wirusem. W niniejszej pracy 

porównano dwa schematy leczenia stosowane w Polsce, a także przedstawiono 

wszystkie terapie zarejestrowane w Europejskiej Agencji Leków, zaprezentowane 

w 2016 roku przez Polską Grupę Ekspertów HCV. Przedstawione dane wskazują 
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niewątpliwie na przewagę terapii wprowadzonej w Polsce w 2015 roku w porównaniu 

do terapii interferonem i rybawiryną. Najistotniejszym kryterium jest oczywiście ocena 

trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR), która w przypadku nowej terapii jest bliska 

100%, natomiast w schemacie PEF-IFN+RBV oscyluje w zakresie 27-65%, przy 

najniższej skuteczności dla pacjentów z genotypem 1. Przewaga terapii skojarzonej 

ombitaswirem, parytaprewirem, rytonawirem, dazabuwirem wynika także z większego 

komfortu stosowania terapii przez pacjentów. Wiąże się to z krótszym czasem 

przyjmowania leku, nieinwazyjną formą podania, mniejszą liczbą tabletek do przyjęcia 

oraz co istotne, zdecydowanie mniejszą liczbą towarzyszących terapii skutków 

ubocznych. 
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Przełom w leczeniu Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C w Polsce  

– przegląd literatury 

Streszczenie  

Wirus HCV (ang. Hepatitis C Virus) został po raz pierwszy zidentyfikowany jako czynnik chorobotwórczy 

zapalenia wątroby w 1989 r. Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV z 2014 roku wskazują, że 
leczeniem powinni zostać objęci wszyscy pacjenci zakażeni wirusem HCV, zarówno z ostrą jak i przewlekłą 

postacią choroby. Udowodniono, że wdrożenie leczenia na wczesnym etapie choroby, przyczynia się do 

lepszych efektów terapii. W nieniejszej pracy przedstawiono terapie dostępne w Europie i na Świecie oraz 

opisano i porównano dwa schematy leczenia stosowane w Polsce. Wskazano także kryteria kwalifikacji do 
leczenia oraz jego skuteczność w zależności od genotypu wirusa. Pierwszym, stosowanym od 2001 r. jest 

leczenie interferonem iniekcyjnie raz w tygodniu oraz codziennymi dawkami rybawiryny. Drugi schemat, 

wprowadzony w 2015 r. to terapia skojarzona ombitaswirem, parytaprewirem, rytonawirem, dazabuwirem. 

Przedstawione dane wskazują na niewątpliwą przewagę stosowania drugiego wymienionego schemata 
leczenia.  

Słowa kluczowe: Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C, HCV, zakażenia wirusowe, wątroba, terapia 

antywirusowa 

New treatments for Viral Hepatitis C in Poland – a review of literature  

Abstract  

HCV virus (Hepatitis C Virus) was first time identified as a hepatitis virus in 1989. The recommendations 

of the Polish Expert Group from 2014 indicate, that all of HCV infected patients should be treated, 

irrespective of the form of the disease and time from diagnosis. It was proved, that implementation of 

treatment at early stage of the disease takes better therapeutic effects. At this paper, therapies available in 

Europe and in the world were presented and two therapy schematics used in Poland was described and 
compared. The eligibility criteria for treatment in Poland and treatment efficacy taking into account the 

virus genotype were also indicated. First treatment schematic used in Poland since 2001 is a interferon 

treatmen (injection once a week) with daily doses of ribavirin. New treatment schema, introduced in 2015 

is a combination therapy with ombitasvir, paraprwire, ritonavir, dazabuwir. Presented data indicate the 

superiority of the new treatment schema. 

Keywords: Viral Hepatitis C, HCV, Viral Infections, Liver, Antiretroviral Therapy 
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Nagła śmierć sercowa – aktualna problematyka 

i wyzwania na przyszłość 

1. Wprowadzenie 

Mimo, że w ostatnich latach dokonał się przełom w leczeniu chorób układu 

sercowo-naczyniowego, to w dalszym ciągu odpowiadają one za większość zgonów na 

całym świecie. 25% z nich przebiega w mechanizmie nagłej śmierci sercowej (sudden 

cardiac death, SCD). Jest ona definiowana jako zgon z przyczyn naturalnych 

poprzedzony utratą przytomności, jeżeli objawy rozpoczęły się do godziny od śmierci 

[1]. Może wystąpić zarówno u osoby uprzednio pozornie zdrowej, jak też z wcześniej 

rozpoznaną i leczoną chorobą serca, ale u której nie spodziewamy się zatrzymania 

krążenia.  

Sposoby przewidywania SCD przeanalizowano na podstawie literatury z bazy 

PubMed obejmującej ostatnie 10-lecie. 

W chwili obecnej dysponujemy coraz większą ilością metod predykcji nagłej 

śmierci sercowej. Z ich pomocą można skutecznie identyfikować osoby z grup ryzyka 

i stosować odpowiednią profilaktykę. 

Częstość występowania SCD zmienia się wraz z wiekiem. Ocenia się ją na około 

1,4/100 tysięcy osobolat u kobiet do 6,6/100 tysięcy osobolat u mężczyzn [2].  

Ze względu na wysoką śmiertelność w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania 

krążenia, ważna jest profilaktyka, badanie i wczesne leczenie stanów mogących 

doprowadzić do przedwczesnych zgonów. Nie dziwi więc fakt, że badania na temat 

nagłej śmierci sercowej są aktualnie jednymi z najintensywniej prowadzonych we 

współczesnej arytmologii [3]. 

2. Przyczyny nagłych zgonów sercowych 

W zależności od wieku czynniki ryzyka SCD różnią się. W przypadku osób mło-

dych dominują przyczyny wrodzone. Należą do nich głównie kanałopatie i kardio-

miopatie. W mniejszym stopniu za nagłe zgony odpowiadają czynniki nabyte, na 

przykład zapalenie mięśnia serca lub używanie narkotyków. U osób starszych wśród 

przyczyn dominuje choroba niedokrwienna serca, nabyte wady zastawkowe oraz 

niewydolność serca. Szacuje się, że około 80% zgonów z powodu nagłej śmierci 

sercowej ma miejsce w domu, w tym 60% odbywa się bez świadków [4]. W związku 

z tym znacznie mniej osób otrzymuje natychmiastową skuteczną pomoc w postaci 
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resuscytacji krążeniowo-oddechowej niż w sytuacji, kiedy do zatrzymania krążenia 

dojdzie w miejscu publicznym lub szpitalu. Statystycznie nagłe zgony sercowe 

zdarzają się najczęściej w poniedziałki, w godzinach od 5 do 9 rano, kiedy wyrzut 

hormonów adrenergicznych jest największy [5].  

Zatrzymanie krążenia w większości zdarzeń następuje w mechanizmie migotania 

komór i częstoskurczów komorowych bez tętna, a wiec arytmii dających się przerwać 

przy użyciu defibrylatora. Wyżej wymienione zaburzenia rytmu łącznie odpowiadają 

za 70% wszystkich przypadków. Pozostałą część stanowią asystolia (18%) i aktywność 

elektryczna bez tętna (11%), niereagujące na defibrylację [6]. Zatrzymanie krążenia 

jest wypadkową aktualnych predyspozycji danej osoby oraz czynników wyzwala-

jących (spustowych). W przypadku ich niekorzystnej koincydencji dochodzi do 

niestabilności elektrycznej i inicjacji arytmii [rys. 1].  

 
Rysunek 1. Patofizjologia nagłej śmierci sercowej 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa i rozwojem chorób cywilizacyjnych 

choroba niedokrwienna serca staje się głównym czynnikiem stojącym u podłoża 

arytmii. Szacuje się, że odpowiada ona za około 70% wszystkich przypadków SCD. 

Choroba wieńcowa przyczynia się do rozwoju nagłej śmierci sercowej w kilku 

mechanizmach. Powoduje remodeling mięśnia serca i w efekcie doprowadza do 

niewydolności krążenia. Prowadzi do spadku rezerwy wieńcowej, a tym samym 

ostrego i przewlekłego niedokrwienia kardiomiocytów [7]. Pełnościenny zawał serca 

znamiennie zwiększa prawdopodobieństwo SCD. W pierwszym miesiącu po ostrym 

zespole wieńcowym (OZW) jest ono szacowane na około 1,4%. Wraz z upływem 

czasu maleje, po 2 latach spada do 0,14% [7]. Arytmie pojawiające się w czasie 24 

godzin po zawale serca są powszechne i nie wiążą się z gorszym rokowaniem. Każdy 

pacjent po 3 miesiącach od OZW powinien mieć wykonane echo serca, celem oceny 

frakcji wyrzutowej i ewentualnej kwalifikacji do implantacji kardiowertera-

defibrylatora (ICD) w ramach prewencji pierwotnej SCD [8]. W chwili obecnej, dzięki 

wprowadzonej profilaktyce i lepszemu leczeniu występowanie nagłego zgonu 

sercowego u osób po zawale serca zmniejszyło się. W latach osiemdziesiątych z tego 

powodu umierało 10% osób w ciągu 4 lat obserwacji. W chwili obecnej wartość ta nie 

przekracza 1% rocznie [9]. 

3. Predykcja nagłej śmierci sercowej 

Ze względu na skrajnie złe rokowanie w przypadku zatrzymania krążenia, obecnie 

duży nacisk kładzie się na profilaktykę i badanie przyczyn nagłej śmierci sercowej. 

Szacuje się, że w 50% przypadków pierwszym objawem choroby wieńcowej będzie 
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zgon w przebiegu SCD [10]. Dlatego tak istotna jest próba wyodrębnienia najbardziej 

zagrożonych osób. Umożliwiłoby to lepszą profilaktykę, a tym samym przyczyniłoby 

się do zmniejszenia śmiertelności. W zależności od wyjściowej przyczyny stosuje się 

różne metody predykcji SCD. Cały czas poszukuje się także nowych, bardziej 

swoistych metod umożliwiających dokładniejszą identyfikację osób zagrożonych nagłą 

śmiercią sercową. 

3.1. Echokardiografia 

Badanie echokardiograficzne, które jest nieinwazyjną metodą obrazowania mięśnia 

serca może być wykorzystane jako metoda do predykcji SCD. Główne znaczenie ma 

ocena frakcji wyrzutowej, globalnej kurczliwości, grubości poszczególnych struktur 

oraz stwierdzenie wad zastawkowych. Za pomocą echo serca można rozpoznawać 

przewlekłą niewydolność serca, która jest niezależnym czynnikiem zwiększającym 

prawdopodobieństwo wystąpienia SCD. Wartość frakcji wyrzutowej ocenia się 

najczęściej metodą Simpsona. Zachodzący w trakcie patologicznej przebudowy 

mięśnia serca remodeling przyczynia się do powstawania zaburzeń przewodzenia 

w sercu oraz aktywacji niekorzystnych szlaków neurohormonalnych. Szacuje się, że 

przewlekła niewydolność serca jest związana (w zależności od nasilenia) z około  

5-krotnym wzrostem ryzyka SCD oraz odpowiada za około 30-50% przyczyn zgonów 

w tej grupie osób [11]. Wraz ze spadkiem frakcji wyrzutowej lewej komory wzrasta 

ryzyko wystąpienia nagłej śmierci sercowej. Z tego powodu, u chorych z frakcją 

wyrzutową <30% powinno się wszczepić kardiowerter defibrylator (ICD) w ramach 

prewencji pierwotnej SCD. Dostępne w literaturze dane potwierdzają, że ICD 

zapobiega 2 zgonom rocznie na każde 100 implantowanych urządzeń [12].  

Echokardiografia jest również pomocna w rozpoznawaniu kardiomiopatii, 

w przebiegu których może dochodzić do powstawania groźnych dla życia arytmii. 

Kardiomiopatia przerostowa (HCM) jest stanem, w którym dochodzi do przerostu 

mięśnia serca. Jest to najczęstsza przyczyna SCD wśród osób poniżej 35 roku życia 

oraz u sportowców. HCM można diagnozować, jeżeli występuje pogrubienie ściany 

≥15 mm w co najmniej 1 segmencie mięśnia lewej komory zmierzone za pomocą 

jakiegokolwiek badania obrazowego, w tym echokardiografii, którego nie da się 

wyjaśnić jedynie zwiększeniem przeciążenia serca [13].  

Inną patologią mogącą prowadzić do SCD, dającą się zobrazować w badaniu 

echokardiograficznym jest kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM). Jest to choroba 

mięśnia sercowego charakteryzująca się poszerzeniem jednej lub obu komór serca, 

z upośledzeniem ich czynności skurczowej. DCM może być spowodowana zarówno 

czynnikami wrodzonymi jak i nabytymi. Do jej rozwoju mogą predysponować m.in. 

narażenie na toksyny, nadużywanie alkoholu oraz choroby tkanki łącznej. 

W echokardiografii stwierdza się poszerzenie komór serca, rzadziej zmniejszenie 

grubości ścian oraz, wtórne do tych zmian, niedomykalności zastawkowe. Leczenie 

zwykle jest jedynie objawowe. W przypadku pojawienia się zaburzeń rytmu serca 

stosuje się leki antyarytmiczne oraz implantuje się kardiowertery-defibyrylatory [14]. 
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3.2. Zagrożenia związane ze stylem życia 

Nagła śmierć sercowa częściej występuje w krajach wysokorozwiniętych. Jest to 

najprawdopodobniej związane z częstszym występowaniem w tych państwach choroby 

wieńcowej i jej następstw. Udowodniono, że stres, izolacja społeczna oraz choroba 

psychiczna (częściej spotykane w krajach rozwiniętych) zwiększają ryzyko nagłej 

śmierci sercowej [15]. Należy prowadzić intensywniejsze działania profilaktycznie, 

szczególnie jeżeli u danej osoby dochodzi do kumulacji i nakładania się zarówno 

niekorzystnych czynników środowiskowych, jak i indywidualnych.  

3.3. Obciążenie genetyczne 

Wraz z rozwojem nowych możliwości diagnostycznych i genetyki zaczęto 

poszukiwać przyczyn wcześniej niewyjaśnionych zgonów młodych, pozornie 

zdrowych osób. W chwili obecnej wyróżniono wiele wrodzonych zaburzeń wiążących 

się ze zwiększonym ryzykiem SCD. Jednym z najwcześniej odkrytych był zespół 

długiego QT (LQTS, long QT syndrome). Jest to rzadka choroba występująca 

z częstością 1/5000-1/20000 osób [16]. Jej cechą charakterystyczną jest wydłużenie 

odstępu QT w EKG oraz tendencja do występowania polimorficznego częstoskurczu 

komorowego typu torsade de pointes, który może być przyczyną SCD. Objawy 

występują najczęściej w czasie wysiłku fizycznego i silnego stresu. Wyróżniono kilka 

postaci zespołu długiego QT m.in. Jarvell-Lange-Nielsena, Romano-Warda, 

Andersena oraz zespół Timothy. Za wydłużone uważa się QTc powyżej 450 ms 

u mężczyzn i QTc powyżej 460 ms u kobiet [17]. W leczeniu stosuje się β-blokery 

oraz implantację ICD. 

Wystąpienie SCD może również powodować zespół Burgadów. Choroba dzie-

dziczona autosomalnie dominująco, charakteryzująca się skłonnością do występowania 

napadowych zaburzeń rytmu, w tym częstoskurczu komorowego i migotania komór. 

Została opisana w 1992 roku przez braci Brugadów i od ich nazwiska wzięła swoją 

nazwę. Jest spowodowana mutacją w genie SCN5A kodującym kanał sodowy. Objawy 

najczęściej pojawiają się między 20-40 rokiem życia. Rozpoznanie choroby jest 

możliwe na podstawie badania EKG. Za cechy charakterystyczne uważa się uniesienie 

odcinka ST w odprowadzeniach od V1 do V3, z uniesieniem punktu J imitującym blok 

prawej odnogi pęczka Hisa. Wśród tych osób dochodzi do niewyjaśnionych omdleń 

lub zgonów w wyniku częstoskurczu komorowego i migotania komór. Szacuje się, że 

do 60 roku życia u 30% osób dojdzie do zatrzymania krążenia, dlatego leczeniem 

z wyboru jest implantacja ICD [18].  

Innym, rzadko spotykanym schorzeniem dziedziczonym autosomalnie dominująco 

jest wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin (Catecholami-

nergic Polymorphic Ventricular Tachycardia). Choroba najczęściej jest spowodowana 

mutacją w genie kodującym białko receptora rianodynowego RYR2. Objawia się 

częstoskurczem komorowym związanym z aktywacją adrenergiczną. Głównym 

objawem są omdlenia spowodowane wielokształtnym częstoskurczem komorowym, 

czasami dochodzi do zatrzymania krążenia i SCD. Zaburzenia rytmu najczęściej 

pojawiają się w trakcie wysiłku lub pod wpływem dużych emocji. Profilaktycznie 
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zaleca się chorym unikać wysiłku fizycznego, uprawiania sportu oraz stresujących 

sytuacji. W leczeniu stosuje się β-blokery oraz werapamil, a w przypadku ich 

nieskuteczności implantację ICD [19]. 

Wśród rodzin osób z wykrytymi zaburzeniami genetycznymi należy przeprowadzić 

badanie przedmiotowe, EKG (z testami prowokacyjnymi za pomocą flekainidu lub 

ajmaliny), echo serca, a w uzasadnionych przypadkach także badania genetyczne.  

W chwili obecnej, ze względu na większą dostępność do odpowiednich testów, 

u osób z obciążającym wywiadem rodzinnym (liczne, niewyjaśnione zgony w młodym 

wieku) możliwe jest przeprowadzenie przesiewowych badań genetycznych. Na ich 

podstawie można przewidywać zagrożenie nagłym zgonem sercowym oraz prowadzić 

odpowiednią profilaktykę. 

3.4. Elektrokardiografia 

Już za pomocą rutynowo wykonywanego zapisu EKG można zobrazować niektóre 

zmiany, które mają udowodnione znaczenie w przewidywaniu wystąpienia zaburzeń 

rytmu serca i nagłej śmierci sercowej. Obecność patologicznych załamków Q najczęś-

ciej świadczy o przebytym zawale serca i obecności choroby wieńcowej. W przypadku 

cech przerostu i przeciążenia komór można podejrzewać kardiomiopatie. Należy 

zwrócić uwagę na długość odstępu QT (zespół długiego QT), obecność fali delta na 

ramieniu wstępującym QRS (zespół Wolfa-Parkinsona-White’a), uniesień punktu J 

w odprowadzeniach V1-V3 (zespół Brugadów).  

W elektronicznym 12-odprowadzeniowym zapisie EKG można uzyskać dodatkowo 

wiele parametrów, które są niedostępne w klasycznym elektrokardiogramie, a mają 

dużą wartość predykcyjną dodatnią SCD. Wśród nich najważniejsze są przestrzenny 

kąt QRS-T, fragmentacja zespołu QRS , mikrowoltowa zmienność załamka T (T wave 

alternans), T-peak to T-end (odległość od szczytu załamka T do jego końca) [20]. 

Fragmentacja zespołu QRS odzwierciedla zaburzenia przewodzenia przez mięsień 

sercowy spowodowane najczęściej przez jego włóknienie. Udowodniono, że 

wydłużenie przewodzenia jest związane ze zwiększoną tendencją do występowania 

komorowych zaburzeń rytmu serca oraz nagłego zgonu sercowego [21].  

Innym parametrem EKG mającym zastosowanie w predykcji SCD jest mikro-

woltowa zmienność załamka T (T wave alternans, TWA). Złamek T odzwierciedla 

repolaryzację komór. TWA to zmiana amplitudy załamka T w kolejnych rejestro-

wanych w EKG ewolucjach. Duża wartość TWA wiąże się ze zwiększoną dyspersją 

repolaryzacji lewej komory i ma udowodnioną wartość predykcyjną SCD.  

W przewidywaniu nagłej śmierci sercowej stosuje się także parametr T-peak to T-

end. Definiuje się go jako odległość od szczytu załamka T do jego końca. Za jego 

pomocą możemy także wnioskować o dyspersji repolaryzacji mięśnia serca. Wyka-

zano, że wydłużenie T-peak to T-end ma związek ze zwiększoną częstością wystę-

powania komorowych zaburzeń rytmu serca i jest niezależnym czynnikiem rokow-

niczym zgonu [22].  
Przy ocenie standardowego zapisu EKG warto zwrócić uwagę na długość odstępu 

QT. Jego czas trwania odpowiada sumie okresów depolaryzacji i repolaryzacji komór. 
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Zwolniona repolaryzacja komór powoduje wysłużenie odstępu QT, a tym samym 
wzrost dyspersji czasowej różnych obszarów mięśnia komór. Wraz ze wzrostem 
długości odstępu QT wzrasta wrażliwość na indukcję komorowych zaburzeń rytmu 
serca. Zwiększenie odstępu QT może być wrodzone (związane m.in. z zespołem 
długiego QT) lub nabyte w związku ze stosowaniem leków. Opisywana zmiana wiąże 
się ze zwiększoną częstością występowania komorowych zaburzeń rytmu, w tym 
głównie wielkokształtnego częstoskurczu komorowego (torsade de pointes) [23].  

Zagrażających życiu arytmii można się także spodziewać w przypadku zespołu 
preekscytacji (Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a), który jest spowodowany wrodzoną 
obecnością dodatkowej drogi przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków 
do komór przez pęczek Kenta, zamiast fizjologicznej drogi przez węzeł przedsion-
kowo-komorowy. Nieprawidłowe przewodzenie jest widoczne w EKG jako skrócenie 
odstępu PQ i obecność fali delta na ramieniu wstępującym QRS. Częstość występo-
wania zaburzenia szacuje się na 0,1-3% populacji. Pierwszym objawem zespołu WPW 
może być migotanie komór, które występuje z częstością około 0,02-0,15% rocznie. 
Najskuteczniejszym leczeniem jest ablacja podłoża arytmii [24].  

Ze względu na napadowy charakter zaburzeń rytmu i trudności z ich zarejestro-
waniem często stosuje się przedłużoną rejestrację EKG metodą Holtera lub przy 
pomocy implantowanych podskórnych rejestratorów zdarzeń (implantable loop 
recorder). 

4. Podsumowanie  

Nagła śmierć sercowa pozostaje dużym wyzwaniem dla zdrowia publicznego na 
całym świecie. Pomimo wciąż udoskonalanych metod resuscytacji oraz intensywnej 
terapii, w dalszym ciągu znaczna większość osób po zatrzymaniu krążenia w warun-
kach przedszpitalnych umrze lub będzie żyć z dużym deficytem neurologicznym.  

W chwili obecnej dzięki postępowi badań i technologii dysponujemy coraz dosko-
nalszymi metodami identyfikacji konkretnych osób zagrożonych podwyższonym 
ryzykiem nagłego zgonu sercowego. W tych grupach możemy stosować odpowiednią 
profilaktykę i intensywniejsze leczenie, a tym samym redukować śmiertelność. 
Najnowsze badania dają także nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie jeszcze 
skuteczniej walczyć z niekorzystnymi następstwami chorób sercowo-naczyniowych. 
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Nagła śmierć sercowa – aktualna problematyka i wyzwania na przyszłość 

Streszczenie  
Nagła śmierć sercowa (SCD, sudden cardiac death) jest to zgon z przyczyn sercowych, który ma miejsce 
w ciągu jednej godziny od pojawienia się ostrych objawów, u osoby z nie wykrytą lub istniejącą uprzednio 
chorobą serca. Epidemiologia tego zjawiska jest nie do końca poznana. W przypadku osób młodych jako 
przyczyny nagłej śmierci sercowej wymienia się kanałopatie, kardiomiopatie i wrodzone anomalie tętnic 
wieńcowych. Wśród osób po 40-50 roku życia głównym czynnikiem sprawczym wydaje się być choroba 
wieńcowa i jej następstwa. W znacznej części przypadków zgon następuje w warunkach pozaszpitalnych 
co utrudnia postawienie właściwego rozpoznania i czasami wymaga wykonania autopsji. Ze względu na 
duże rozpowszechnienie tego zjawiska, ważna jest identyfikacja osób potencjalnie zagrożonych SCD. 
Wśród nich stosuje się różnego rodzaju działania profilaktyczne i lecznicze mające na celu zapobieganie 
przedwczesnemu zgonowi. Poszukuje się także nowych możliwości predykcji SCD wśród osób z grup 
wysokiego ryzyka jej wystąpienia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualną problematykę związaną 
z diagnostyką i profilaktyką nagłej śmierci sercowej.  
Słowa kluczowe: nagła śmierć sercowa, kardiomiopatie, zespół długiego QT, niewydolość serca 

Sudden cardiac death – current status and challenges for the future 

Abstract 
Sudden cardiac death (SCD) is a case of cardiac death that occurs within one hour from the onset of acute 
symptoms in a person with undiagnosed or pre-existing heart disease. The epidemiology of this 
phenomenon is not fully understood. Recognized causes of sudden cardiac death among young people are 
channelopathies, cardiomyopathies and congenital anomalies of coronary arterie, while in middle-aged 
individuals, coronary heart disease and its consequences seem to be the main causative factor. In most 
cases, death occurs beyond the hospital, which makes it difficult to set up a proper diagnosis and 
sometimes requires autopsy. In terms of the high prevalence of this phenomenon, it appears to be essential 
to identify those at risk of SCD. These patients should be provided with various preventive and curative 
measures to avoid sudden cardiac death. New possibilities for SCD prediction are still being investigated 
among high risk individuals. This paper presents current issues related to the diagnosis and prevention of 
sudden cardiac death. 
Keywords: sudden cardiac death, cardiomyopathy, long QT syndrome, heart failure 
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Metody oceny kontroli astmy u dzieci,  

a ich przydatność w codziennej praktyce 

1. Wstęp 

Astma jest przewlekłą zapalną chorobą dróg oddechowych o złożonym patom echa-

nizmie immunologicznym, występującą we wszystkich grupach wiekowych, 

najczęściej u dzieci i młodych dorosłych. Z powodu bardzo wysokiej chorobowości 

schorzenie to stanowi nie tylko duży problem medyczny, ale także społeczny 

i ekonomiczny. Astma upośledza funkcjonowanie zarówno chorego dziecka, jak 

również całej jego rodziny [1].  

Szacuje się, że na świecie, co 10-20 dziecko ma objawy astmy. Znaczącą rolę 

w ocenie epidemiologii chorób alergicznych, odegrały 2 standaryzowane badania: 

ISAAC (The International Study of Asthma and Allergy In Childhood) oraz ECRHS 

(The European Community Respiratory Health Survey), które potwierdziły 

występowanie astmy u średnio 7,2% populacji dzieci 6-7 letnich (w badaniu 

przeprowadzonym w 38 krajach), u 11,3% dzieci 13-14-letnich (w 56 krajach) oraz 

u 15% młodych dorosłych [2-5]. W Polsce ostatnie dane epidemiologiczne (ECAP- 

Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) wskazują, że problem ten dotyka 4-5 

mln jego mieszkańców, w tym 1,5 mln dzieci – 8,3% młodych pacjentów w wieku 6-7 

lat i 10,2% 13-14 latków. Okazało się również, że aż 75% osób z astmą, nie wie, że 

choruje, lub jest źle leczona [6].  

Podstawowym celem terapii astmy jest uzyskanie dobrej kontroli choroby, co jest 

rozumiane jako opanowanie objawów astmy oraz zapobieganie jej następstwom. 

Prawidłowa kontrola astmy korzystnie wpływa na codzienne funkcjonowanie chorych 

w rodzinie i w społeczeństwie, ogranicza koszty ich leczenia i hospitalizacji, zmniejsza 

śmiertelność i wskaźniki niepełnosprawności, skutkuje zmniejszeniem absencji 

szkolnej i liczebności osób niezdolnych do pracy. 
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2. Definicja kontroli astmy 

 Od 1993 r. z inicjatywy World Health Organization i NHLBI (National Heart, 
Lung and Blood Institute) działa GINA (Global Initiative for Asthma), która zrzesza 
światowych ekspertów zajmujących się badaniami nad etiopatogenezą, profilaktyką 
i leczeniem astmy. Eksperci GINA w 2006 roku wprowadzili klasyfikację symptomów 
astmy z rozróżnieniem trzech stopni jej kontroli, przedkładając tym samym uzyskanie 
klinicznej stabilizacji choroby nad ustaleniem stopnia jej ciężkości. Uwzględniając 
powyższy podział możemy wyodrębnić astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną 
i niekontrolowaną [7]. W raporcie GINA z 2009 roku kontrolę astmy podzielono na 2 
domeny – kontrolę bieżącą i kontrolę przyszłego ryzyka, co oznacza, że cele leczenia 
astmy obejmują: 

 Zapewnienie bieżącej kontroli choroby:  
 brak objawów,  
 normalną aktywność życiowa i fizyczna, 

 Eliminację przyszłego ryzyka związanego z chorobą: 
 brak zaostrzeń, 
 zmniejszenie ryzyka lub brak działań niepożądanych leczenia, 
 zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju płuc.  

Obecnie cele kontroli astmy zaproponowane przez GINA obejmują pełną 
aktywność fizyczną przy braku objawów astmy w ciągu dnia i w nocy oraz zmniej-
szenie zużycia β2-mimetyków szybkodziałających. Niekwestionowane znaczenie 
odgrywa również prewencja zaostrzeń choroby, zachowanie prawidłowej funkcji płuc 
czy brak objawów niepożądanych po lekach (Tabela 1) [8]. 

Tabela 1. Stopnie kontroli astmy u dzieci w oparciu o GINA 2016 [8]  

Cecha Astma kontrolowana Astma częściowo 
kontrolowana 

Astma 
niekontrolowana 

Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni występowały/a u Pana/Pani dziecka związane/ w związku 
z astmą: 

Objawy w ciągu dnia ≤ 2 x w tygodniu > 2 x w tygodniu  
 
Zostały spełnione 3 lub 
więcej kryteria astmy 
częściowo 
kontrolowanej 

Przebudzenia w nocy  nie tak 

Ograniczenia 
aktywności życiowej  

nie tak 

Potrzeba leczenia 
doraźnego 

≤ 2 x w tygodniu > 2 x w tygodniu 

Komentarz Muszą zostać 
spełnione wszystkie 
powyżej wymienione 
kryteria 

Muszą zostać 
spełnione  
1 lub 2 kryteria 

 Źródło: Modyfikacja własna 

3. Metody oceny kontroli astmy 

Do osiągnięcia kontroli nad objawami astmy niezbędne jest monitorowanie jej 
przebiegu oraz indywidualne do pacjenta dostosowanie terapii inhalacyjnej. W ostat-
nich latach poszukiwano, więc narzędzi, które pozwolą ocenić stopień progresji 
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choroby, a zarazem będą proste w użyciu, łatwe w interpretacji i zapewnią powtarzalne 
wyniki.  

Do obiektywnej oceny kontroli astmy możemy posłużyć się wynikami parametrów 

oceny czynnościowej płuc takimi jak: natężona objętość pierwszosekundowa (FEV1 –

ang. forced expiratory volume in 1 second) oraz szczytowy przepływ wydechowy (PEF 

– ang. peak expiratory flow). Badanie spirometryczne (wraz z próbą rozkurczową) 

uznawane za „złoty standard’’ diagnostyki astmy umożliwia również nadzór lekarza 

nad przebiegiem procesu terapeutycznego. Mimo wzrostu dostępności pacjentów do 

badań czynnościowych układu oddechowego, nadal urządzenia do ich pomiaru są dość 

drogie, skomplikowane w obsłudze i nie znajdują się we wszystkich gabinetach. Jak 

podają ostatnie publikacje nierzadko spotyka się sytuację, w której dzieci z rozpoznaną 

astmą nigdy nie miały wykonanego badania spirometrycznego [9]. Z drugiej strony 

wyniki innych badań sugerują wątpliwą przydatność tego narzędzia w przewidywaniu 

łagodnych zaostrzeń astmy. Problem ten dotyczy osób z astmą lekką i epizodyczną, 

u których mimo wystąpienia objawów zaostrzenia choroby wartości FEV1 pozostają 

prawidłowe. Potwierdzeniem tego mogą być wyniki pracy van Dalen C. i wsp., 

w której u 48,3% nastolatków rozpoznano zaostrzenie choroby jedynie w oparciu 

o nasilenie objawów astmy, ponieważ parametry spirometryczne pozostawały 

w granicach normy [10]. Podobnie Tattersfield i wsp. wykazali, że ciągły pomiar PEF 

nie jest miarodajnym wskaźnikiem przewidywania wystąpienia zaostrzeń astmy. U 425 

z 694 osób biorących udział w badaniu lekarze zdiagnozowali zaostrzenie astmy. 

W 70% rozpoznanie oparto tylko na podstawie objawów klinicznych, których nasilenie 

wymagało podania glukokortykosteroidów doustnie. U każdego z wyżej wymie-

nionych pacjentów wartości PEF pozostawały jedynie nieznacznie obniżone [11]. 

Ostatnio pojawiły się pierwsze prace wskazujące, że parametr FEV 25%-75% może 

mieć lepszą wartość przewidywania wystąpienia zaostrzenia u dzieci 6-17 letnich niż 

FEV1%. Metaanaliza wyników dwóch wieloośrodkowych badań klinicznych wykazała 

silniejszą zależność pomiędzy wartością FEV 25%-75%, a objawami klinicznymi 

zaostrzenia oraz odpowiedzią na podanie leków bronchodilatacyjnych lub metacholiny 

w porównaniu do poziomu FEV1/FVC% i FEV1%. Warto również zaznaczyć, że 

u pacjentów z astmą łagodną jedynie parametr FEV 25%-75% korelował z poziomem 

tlenku azotu w powietrzu wydychanym (ang. exhaled nitric oxide – FeNO) [12]. 

Podobnie amerykańska analiza przeprowadzona na grupie 744 dzieci w wieku 10-18 

lat pokazała, że niskie wartości FEV 25%-75% przy prawidłowych FEV1 wiążą się 

z cięższym przebiegiem astmy, koniecznością stosowania glukokortykosteroidów 

systemowych i częstszym występowaniem zaostrzeń astmy oskrzelowej [13]. 

Spostrzeżenia te wymagają jednak weryfikacji w dalszych badaniach.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami kontroli astmy wg GINA (2014, 

modyfikacja 2015) funkcja płuc mierzona za pomocą parametrów spirometrycznych 

(FEV1) nie jest już zaliczana do ścisłych kryteriów jej oceny. Wartość wskaźnika 

FEV1% <60% została uznana za niezależny predykator zaostrzeń astmy bez względu 

na stopień kontroli choroby. 
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W monitorowaniu choroby zastosowanie znalazły również metody określenia 

nasilenia stanu zapalnego, takie jak ocena składu plwociny indukowanej oraz pomiar 

stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Eksperci dowodzą, że wzrost stężenie 

tych parametrów może korelować z utratą kontroli astmy i poprzedzać wystąpienie 

zaostrzenia [14-15]. Obserwacje 436 dzieci 5-17 letnich z zaostrzeniem astmy 

sugerują, że FeNO mierzony w momencie pojawienia się objawów koreluje ze 

spadkiem wartości parametru FEV1% w badaniu spirometrycznym. Zależność tę 

obserwowano do momentu osiągnięcia stężenia FeNO równego 65 ppb. Powyżej tej 

wartości FeNO był niezależnym parametrem oceny wystąpienia zaostrzenia astmy 

[14]. Znajdujemy jednak analizy poddające w wątpliwość przydatność pomiaru FeNO 

jako markera pogorszenia przebiegu astmy. Jednym z nich jest polskie badanie 

Mierzejewska A. i wsp, w którym nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy 

pomiędzy stężeniem FeNO w zaostrzeniu astmy, a wynikami pomiarów u dzieci bez 

schorzeń przewlekłych układu oddechowego. Jak sugerują autorzy interpretacja 

wyników badania FeNO obarczona jest istotnym ryzykiem błędów, co wynika z dużej 

zależności pomiaru od wielu czynników, w tym współpracy pacjenta i jego stanu 

klinicznego [16]. 

Wyżej wymienione procedury są jednak albo czasochłonne (ocena składu plwociny 

indukowanej) albo zbyt drogie (pomiar FeNO) i dlatego nie są rutynowo stosowane 

w każdej poradni. Ze względu na brak jednoznacznych danych, co do ich użyteczności 

w ocenie kontroli astmy nie są one aktualnie rekomendowane jako jedyne narzędzie 

weryfikacji progresji choroby. 

3.1. Szybkie testy kontroli astmy  

Coraz popularniejsze stały się natomiast subiektywne narzędzia oceny kontroli 

astmy. Jeszcze do niedawna najczęściej posługiwano się kryteriami GINA obejmu-

jącymi parametry kliniczne.  

Mimo, że jest to najprostszy sposób monitorowania przebiegu astmy może być 

obarczony dużym ryzykiem błędu, szczególnie u pacjentów, u których objawy 

kliniczne są minimalne. Dlatego od 2006 roku eksperci GINA zalecają stosowanie 

standaryzowanych narzędzi do szybkiej oceny kontroli choroby u dzieci 

Są to narzędzia na tyle wiarygodne, że pozwalają lekarzowi prowadzącemu 

sprawdzić, czy pacjent przestrzega zaleceń lub je ignoruje oraz, czy nie nadużywa 

leków doraźnych. Tym samym narzędzia te ułatwiają podjęcie dalszych decyzji 

terapeutycznych celem uzyskania pełnej kontroli astmy. 

 Zgodnie z rekomendacjami testy te powinny być również stosowane przez samych 

chorych. W przeprowadzonym w wielu krajach Europy badaniu AIRE (Asthma 

Insights and Reality in Europe) wykazano, że pacjenci mieli tendencję do zawyżania 

własnej oceny stopnia kontroli astmy. Tylko 5,3% ankietowanych uzyskało cele 

optymalnego leczenia astmy określone przez GINA [17-18]. Słabą skuteczność 

leczenia stwierdzono też w Polsce w ramach badania AIRCEE (Asthma Insights and 

Reaality in Central and Eastern Europe). Spośród 300 pacjentów, którzy wzięli udział 

w badaniu metodą ankiety telefonicznej, ponad ¾ uskarżało się na związane z astmą 
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ograniczenia codziennej aktywności, ale jednocześnie 71% uważało, że choroba jest 

wystarczająco kontrolowana [19-20]. Także Rabe i wsp. w badaniu przeprowadzonym 

na ponad 10 000 chorych wykazali, że pacjenci niżej szacowali stopień ciężkości 

astmy, a wyżej oceniali stopień jej kontroli [21].  

Do testów tych należą kwestionariusze badawcze, które pozwalają ocenić subiek-

tywną kontrolę astmy u chorych: kwestionariusz kontroli astmy (ACQ), kwestionariusz 

oceny leczenia astmy (ATAQ), kwestionariusz jakości życia z astmą (AQLQ), 

punktowy system oceny kontroli astmy (ACSS) oraz szybkie testy kontroli astmy jak: 

test kontroli astmy (ACT) oraz wersja pediatryczna testu kontroli astmy (C-ACT). 

Różnice pomiędzy nimi przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Porównanie testów stosowanych do oceny kontroli astmy [22-24].  

 ACT/C-ACT ACQ ATAQ ACSS 

Objawy w ciągu 

dnia 
X X - X 

Objawy nocne X X X X 

Ograniczenie 

aktywności 
X X X X 

Stosowanie leków 

doraźnych 
X X X X 

Czynność płuc - X - X 

Indywidualna 

ocena kontroli 

astmy 

X - X - 

Ciężkość objawów - X - - 

Ramy czasowe 
Ostatnie 4 

tygodnie 
Ostatni tydzień 

Ostatnie 4 

tygodnie i rok 
2 tygodnie 

Ilość pytań 5/7 7 4 8 

Źródło: Opracowanie własne. 

Do najczęściej stosowanych zaliczamy standaryzowane testy: ACT, który odznacza 

się wysoką swoistością (71%) i czułością (71%) oraz ACQ, z wysoką wartością 

predykcyjną dodatnią (88%) i ujemną (85%). Jak podaje Schuler M. i wsp. zgodność 

obydwu kwestionariuszy do rozpoznania astmy niekontrolowanej jest umiarkowana, 

natomiast kontrolowanej niska [25]. 

 Istotny problem w ocenie kontroli astmy stanowią pacjenci, którzy nie odczuwają 

ograniczeń w związku z chorobą, a którzy prezentują przewlekle utrzymujące się 

objawy obturacji oskrzeli. W tej grupie chorych eksperci zalecają, aby zobiekty-

wizować kontrolę choroby poprzez dodatkowe zastosowanie parametrów mierzalnych. 

Mierzejewska J. i Fal A. uważają, że pomocne może być:  

 prowadzenie dzienniczka z opisem czynności, które stanowią problem, 

a wcześniej nie wymagały istotnego wysiłku, 

 pomiary PEF (szczytowego przepływu wydechowego), 

 pomiar FeNO przeprowadzony przez doświadczony personel medyczny [26].  
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4. Podsumowanie  

Ze względu na brak jednoznacznego stanowiska ekspertów, które z parametrów 

najlepiej określają stopień kontroli astmy, połączenie testów obiektywnych i subiek-

tywnych wydaje się najwłaściwsze. 
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Metody oceny kontroli astmy u dzieci, a ich przydatność w codziennej praktyce 

Streszczenie 

Astma jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego u dzieci i młodych dorosłych. 

Jej wieloletni i nieprzewidywalny przebieg sprawia, że choroba ta wymaga systematycznej oceny klinicz-

nej i dostosowanej do niej modyfikacji postępowania terapeutycznego. Początkowo punktem wyjścia do 
dyskusji o kontroli astmy były rozważania o możliwej ich klasyfikacji w oparciu o stopień jej ciężkości. 

Okazało się jednak, że ten parametr nie koreluje z nasileniem objawów astmy i jej odpowiedzią na 

dotychczasowe leczenie. Dlatego od 2006 w raporcie GINA eksperci jako główny cel leczenia astmy 

uznali uzyskanie i utrzymanie jej pełnej kontroli, rozumianej jako brak objawów w ciągu dnia i nocy przy 
pełnej aktywności fizycznej i ograniczonym stosowaniu beta mimetyków krótkodziałających. Obecnie 

dostępnych jest wiele metod oceny kontroli astmy, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Możemy 

do nich zaliczyć ocenę parametrów klinicznych i czynnościowych czy określenie nasilenia zapalenia 

w drogach oddechowych (FeNO, nieswoista nadreaktywność oskrzeli). Od kilku lat coraz większe 
znaczenie zaczynają odgrywać również szybkie testy kontroli astmy (ACT, ACQ), które są proste 

w użyciu i mogą być stosowane zarówno w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak 

i specjalisty. Dotychczas nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, która z powyższych metod 

powinna być rutynowo stosowana do oceny kontroli astmy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. 
Poniższy artykuł jest syntetycznym, krytycznym przeglądem ostatnich badań z tej dziedziny.  

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, dzieci, kontrola astmy, postępowanie w astmie. 

Methods for evaluating asthma control in children and their suitablility 

in everyday practice 

Abstract 

Asthma is the one of the most common chronic respiratory disease in children and young adults. Its long-

term and unpredictable course makes it necessary for systematic clinical evaluation and modification of 

therapeutic treatment to be adapted to it. Initially, the starting point for discussing asthma control was to 
consider possible classification based on severity of the disease. It turned out, however, that this parameter 

does not correlate with severity of asthma symptoms and its response to current treatment. Therefore, since 

2006 in the GINA report, experts as the primary goal of treating asthma have been finding and maintaining 

full control, understood as lack of daily and nighttime symptoms, full physical activity and limited use of 
short-acting beta mimetics (SABA). Currently, there are many methods for assessing asthma control, both 

objective and subjective. We can include: assessment of clinical and functional parameters or 

determination of the severity of airway inflammation (FeNO, non-specific bronchial hyperresponsiveness). 

For a few years now, quick asthma control tests (ACT, ACQ), which are simple and can be used in both –
the primary care and the specialist office, have become increasingly important. So far, there is no definite 

stance on which of the above methods should be routinely used to assess asthma control. Each of them has 

its pros and cons. The following article is a synthetic, critical review of recent research in this field.  

Key words: bronchial asthma, children, asthma control, asthma proceedings. 
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Modyfikacje genetyczne świń  

na cele ksenotransplantacyjne – przeciwdziałanie 

nadostremu odrzuceniu ksenoprzeszczepu 

1. Wstęp 

Badania dotyczące ksenotransplantacji w ostatnich latach znacząco się rozwinęły. 

Ma to związek z pojawieniem się nowych technik inżynierii genetycznej służących do 

precyzyjnej i wydajnej transgenezy zwierząt. Dzięki temu uzyskanie świń transge-

nicznych, które można by było wykorzystać na cele ksenotransplantacyjne staje się 

coraz bardziej realne. 

Ksenotransplantacje określane są jako przeszczepienia komórek, tkanek lub 

narządów pomiędzy osobnikami należącymi do różnych gatunków. W wyniku wielu 

rozważań, badacze skupili się na otrzymaniu modyfikowanych świń (Sus scrofa 

domestica) jako dawców przeszczepów dla człowieka.  

Wprowadzane modyfikacje mają na celu niwelowanie wystąpienia odrzucenia 

przeszczepu. Wyróżniamy cztery rodzaje odrzuceń: nadostre, ostre naczyniowe, ostre 

komórkowe oraz przewlekłe. Podziału dokonano ze względu na różnice w czasie, jaki 

prowadzi do niewydolności narządu, który został przeszczepiony, różnice w mecha-

nizmie powstawania, a także typowe cechy morfologiczne tkanek uwidocznionych na 

obrazach histopatologicznych. Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia wszystkich 

czterech rodzajów odrzucenia przeszczepu należy zastosować liczne modyfikacje 

genomu świni.  

2. Mechanizm nadostrego odrzucenia ksenograftów 

Odrzucenie nadostre jest gwałtownym odrzuceniem ksenoprzeszczepu następu-

jącym po kilku minutach od wykonania transplantacji. W związku z tym HAR (z ang. 

hyperacurate rejection) prowadzi do natychmiastowej niewydolności przeszczepianego 

narządu. Zmiany zaczynają się pojawiać w obrębie małych naczyń krwionośnych 

takich jak naczynia włosowate, czy niewielkie tętnice [1].  

Aktywacja układu dopełniacza skutkuje powstaniem zatorów w tych naczyniach 

krwionośnych, które wynikają z wytworzenia się skrzeplin uniemożliwiających 

swobodny przepływ krwi. Zamkniecie światła naczyń spowodowane uwolnieniem 
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czynników prowadzących do powstania nacieków z granulocytów obojętnochłonnych 

skutkuje rozległą martwicą krwotoczną przeszczepionych tkanek [2].  

Mechanizm odrzucenia ksenoprzeszczepu pochodzącego od świni u człowieka 

zaczynający się od aktywacji układu dopełniacza wynika z obecności epitopu Gal na 

powierzchni komórek świni. Do aktywacji dochodzi w momencie połączenia się 

ksenoprzeciwciał człowieka z owymi antygenami należącymi do cząsteczek głównego 

układu zgodności tkankowej MHC [1, 2]. Jest to klasyczna droga immunologiczna, 

w której udział biorą immunoglobuliny z grupy IgM oraz IgG [3].  

Kaskada układu dopełniacza oraz agregacja płytek związanych z pojawieniem się na 

powierzchni komórek śródbłonka aktywatorów krzepnięcia – PAF (czynnika akty-

wującego płytki krwi – z ang. platelet-activating factor) i PAI-1 (inhibitora aktywatora 

plazminogenu 1 – z ang. plasminogen activator inhibitor-1) powoduje odkładanie się 

immunoglobulin wewnątrz naczyń krwionośnych ksenograftu oraz podniesienie stężenia 

INF-γ, IL-6, IL-2 i IL-1β we krwi. Jednocześnie obserwuje się obniżenie stężenia 

cząsteczek odpowiedzialnych za adhezję, takich jak E selektyna. W ten sposób organ 

przeszczepiony staje się niewydolny poprzez odrzucenie nadostre [2].  

2.1. Modyfikacje wyciszające geny obecne w genomie świni 

przeciwdziałające odrzuceniu nadostremu 

Aby umożliwić ksenotransplantację w układzie świnia-człowiek stosuje się różne 

techniki inżynierii genetycznej w celu inaktywacji genu GGTA1 (α1,3-galaktozylo-

transferazy – z ang. alpha-1,3-galactosyltransferase) blokując w ten sposób syntezę 

epitopu Gal. Enzym – α1,3-galaktozylotransferaza katalizuje reakcję przeniesienia 

reszty galaktozy z UDP-Gal (urydylodifosforanu) na glikolipidy i glikoproteiny 

błonowe poprzez wiązanie α1-3 [4, 5]. Zwierzęta, u których epitop Gal nie występuje 

(u małp oraz człowieka), posiadają naturalne przeciwciała skierowane przeciwko 

niemu. Należą one do grupy IgG i znajdują się w osoczu krwi. Powstają w efekcie 

kontaktu z mikroorganizmami [4]. 

W 1996 roku badacze z Australii po raz pierwszy otrzymali myszy transgeniczne, 

homozygotyczne pod względem braku ekspresji genu GGTA1. Dokonano tego 

poprzez wprowadzenie konstrukcji genowej z genem oporności na neomycynę [6]. 

Kolejną modyfikację udało się uzyskać sześć lat później. Inaktywowano gen kodujący 

α1,3-galaktozylotransferazę w układzie heterozygotycznym u świni. Do tego celu 

użyto wektora wyciszającego, zawierającego gen oporności na neomycynę, przery-

wający ciągłość eksonu 9 genu GGTA1. Fibroblasty płodowe świni transfekowano 

wektorem, a następnie wyselekcjonowane komórki, a dokładnie ich jądra komórkowe, 

transferowano do enukleowanego oocytu i przenoszono do macicy świni [7]. W 2011 

roku pojawiło się doniesienie o otrzymaniu świń z homozygotycznym knock-out’em 

(wyłączeniem) genu GGTA1 z zastosowaniem modyfikacji za pomocą nukleaz z 

palcami cynkowymi [8]. Natomiast w 2014 roku zastosowano układ CRISPR/Cas9 

(z ang. clustered regularly-interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated 

protein-9 nuclease, czyli zgrupowane, regularnie rozmieszczone, krótkie powtórzenia 

palindromowe/nukleza związana z CRISPR). Otrzymano w ten sposób fibroblasty 
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płodowe świni z homozygotycznym knock-out’em genu GGTA1. Stanowi to podstawę 

pod zastosowanie jąder zmodyfikowanych komórek w klonowaniu somatycznym [9]. 

Inaktywacja genu GGTA1 nie wyeliminowała całkowicie odrzucenia ksenoprzesz-

czepu na sposób nadostry, gdyż zidentyfikowano obecność innych antygenów, które 

w połączeniu z przeciwciałami również aktywują kaskadę dopełniacza. Mimo, że 

odsetek tych epitopów jest niewielki, to badacze, również starają się wyłączyć 

aktywność enzymów biorących udział w ich syntezie.  

Drugą barierą w wykorzystaniu komórek, tkanek i organów w ksenotransplan-

tacjach jest obecność kwasu N-glikolanoneuraminowego (epitop neu5Gc) na 

powierzchni komórek świni. Addycję grupy glikolanowej na kwas N-acetyloneura-

minowy katalizuje enzym – hydroksylaza kwasu CMP-N-acetyloneuraminowego 

kodowana przez gen CMAH (z ang. cytidine monophosphate-N-acetylneuraminic acid 

hydroxylase). Epitop Neu5Gc nie występuje na powierzchni komórek człowieka, co 

wynika z obecności mutacji w genie CMAH powstałej w toku ewolucji. Tak jak 

w przypadku epitopu Gal, nieobecność epitopu Neu5Gc na powierzchni komórek 

człowieka powoduje wytworzenie przeciwciał IgG i IgM, które wiążą się do tych 

antygenów węglowodanowych aktywując odpowiedź układu dopełniacza i nadostre 

odrzucenie ksenoprzeszczepu [10]. Knock-out genu kodującego hydroksylazę kwasu 

CMP-N-acetyloneuraminowego po raz pierwszy uzyskano dzieki zastosowaniu 

nukleaz z motywem palców cynkowych w 2013 roku [11]. W tym samym celu dwa 

lata później z powodzeniem wykorzystano nukleazę Cas9 i system CRISPR [12].  

Kolejnym antygenem stanowiącym potencjalny problem w ksenotransplantacjach 

jest epitop wytwarzany przez enzym – transferazę β4GalNT2 (z ang. β1,4-N-

acetylogalactosaminylotransferase 2). W 2015 roku uzyskano świnie transgeniczne 

z knock-out’em genu β4GalNT2 za pomocą nukleazy Cas9 [12].  

2.2. Modyfikacja antygenów powierzchniowych dawcy 

Kolejnym podejściem mającym na celu zmniejszenie immunogenności kseno-

transplantu jest wprowadzanie do genomu świni genów modyfikujących ilość lub 

jakość epitopów występujących na powierzchni komórek świni. Modyfikacja anty-

genów powierzchniowych dawcy polega na otrzymaniu transgenicznych zwierząt 

prezentujących na powierzchni komórek mniejszą ilość epitopu Gal, odpowiadającego 

za reakcje immunologiczne doprowadzające do odrzucenia ksenoprzeszczepu 

u zwierząt naczelnych. Takie podejście, polegające na pojawieniu się innego epitopu 

na powierzchni komórek, możliwe jest poprzez zastosowanie modyfikacji genetycznej. 

Polega ona na transfekcji komórek, na przykład świni, wektorami zawierającymi geny 

kodujące enzymy prowadzące do powstania konkurencyjnych epitopów dla antygenu 

Gal [13-15]. Takimi enzymami są:  

 α1,2-fukozylotransferaza człowieka (kodowana przez gen FUT1),  

 α2,3-sjalilotransferaza człowieka (kodowana przez gen ST3GAL5),  

 α2,6-sjalilotransferaza człowieka (kodowana przez gen ST6GAL1),  

 α-galaktozydaza człowieka (kodowana przez gen GLA) [16, 17].  
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Enzymy te należą do grupy glikozylotransferaz, które wykorzystują ten sam 

akceptor co α1,3-galaktozylotransferaza. Substratem tym jest N-acetylolaktozamina. 

Efektem modyfikacji wykorzystującej jedną z glikozylotransferaz jest częściowe 

wyeliminowanie epitopu Gal ze względu na konkurowanie o substrat dwóch enzymów 

obecnych w komórce. Najbardziej obiecujące wydaje się być użycie do transfekcji 

genu kodującego α1,2-fukozylotransferazę. Wykazuje ona znacznie większą aktyw-

ność w porównaniu z α1,3-galaktozylotransferazą, co skutkuje prawie całkowitą 

redukcją ilości epitopu Gal na błonie komórkowej. Enzym kodowany przez gen FUT1 

katalizuje reakcję, której efektem jest formowanie struktur H – epitopów H. Te 

antygeny nie wywołują reakcji immunologicznej obserwowanej w przypadku 

występowania na błonie komórkowej epitopu Gal [13-15]. Pierwsze doniesienia z 1997 

roku informują o otrzymaniu transgenicznych myszy wykazujących koekspresję α1,2-

fukozylotransferazy oraz α1,3-galaktozylotransferazy. Na powierzchni komórek 

otrzymanych myszy obserwowano około 90% mniej epitopu Gal w porównaniu do 

nietransgenicznych myszy kontrolnych [13]. 

2.3. Modyfikacje związane z układem dopełniacza i jego regulacją 

Dopełniacz to zespół kilkudziesięciu białek obecnych w osoczu, a także w innych 

płynach ustrojowych, wraz z powiązanymi z nimi funkcjonalnie licznymi receptorami 

i regulatorami. Jest on ważnym elementem wrodzonych mechanizmów odpowiedzi 

immunologicznej – poprzez wspomaganie procesów fagocytozy i nasilanie toczącej się 

reakcji zapalnej, uczestniczy w obronie organizmu gospodarza przed różnorodnymi 

czynnikami, np. drobnoustrojami. Wyróżniamy trzy drogi aktywacji układu dopeł-

niacza: klasyczną, alternatywną oraz lektynową.  

W mechnizm nadostrego odrzucania przeszczepu zaangażowana jest droga 

klasyczna – uruchamiana przez ksenoprzeciwciała związane z antygenami na po-

wierzchni komórek świni. Aktywacja układu dopełniacza prowadzi do powstania 

kompleksu atakującego błonę (MAC – z ang. membrane attack complex) i śmierci 

litycznej komórki docelowej. Głównym obiektem ataku jest nabłonek naczyń 

krwionośnych, który jest podstawowym miejscem styku obcego narządu z krwią 

człowieka. Ksenoprzeciwciała wiążąc się z antygenami obecnymi na komórkach 

śródbłonka naczyniowego, prowadzą do jego uszkodzenia. Skutkiem jest zahamowanie 

normalnego obiegu krwi w przeszczepionym narządzie, a w konsekwencji jego 

szybkie obumarcie [2, 9].  

Działanie układu dopełniacza może mieć negatywny wpływ na komórki organizmu 

i tkanki. Istnieją jednak mechanizmy, które poprzez regulację dopełniacza 

uniemożliwiają jego szkodliwe działanie. W skład tych mechanizmów wchodzą 

czynniki błonowe oraz osoczowe [2]. 

Jedną z możliwości zabezpieczenia komórek przeszczepionego kseotransplantu 

przed nadostrym odrzucaniem jest regulacja aktywacji dopełniacza. W tym celu do 

genomu świni wprowadza się geny kodujących rodzinę białek regulacyjnych układu 

dopełniacza (z ang. complement-regulatory proteins – CRPs). Jednym z nich jest gen 

kodujący CD46 – błonowy kofaktor białkowy (z ang. membrane cofactor protein – 
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MCP). MCP jest glikoproteiną błonową typu 1 ulegającą konstytutywnej ekspresji na 

wysokim poziomie w większości komórek. Pełni funkcję kofaktora umożliwiającego 

proteazie serynowej hydrolizę podjednostek konwertazy C3 i C5 układu dopełniacza. 

Dzięki temu CD46 chroni komórki przed przypadkowym uszkodzeniem przez 

aktywowany układ dopełniacza [18]. W 2001 roku otrzymano świnie transgeniczne 

wykazujące ekspresję genu CD46 człowieka. Stwierdzono, że ekspresja CD46 

człowieka w komórkach transgenicznych osobników Sus scrofa domestica zapobiega 

aktywacji dopełniacza u pawianów po ksenoprzeszczepie. W sercach pochodzących od 

transgenicznych świń po przeszczepie nie wykryto obecności produktów rozkładu 

konwertaz C3 i C5, ani utworzonych kompleksów atakujących błonę – ostatecznego 

efektu aktywacji układu dopełniacza. Świadczy to o uzyskaniu oczekiwanego efektu, 

czyli zmniejszeniu odpowiedzi immunologicznej biorcy na ksenograft z udziałem 

układu dopełniacza [19].  

Kolejnym genem, który reguluje działanie układu dopełniacza jest CD55, kodujący 

czynnik przyspieszający rozkład (z ang. decay-accelerating factor – DAF) [2, 20]. 

Interakcja DAF z C4b i C3b zapobiega tworzeniu się konwertazy C3 drogi klasycznej 

i lektynowej oraz konwertazy C3 drogi alternartywnej. W 1997 roku otrzymano 

osobniki świni domowej charakteryzujące się ekspresją genu CD55 człowieka 

w komórkach. Wysoki poziom ekspresji DAF w komórkach śródbłonka aorty świń 

transgenicznych został potwierdzony przez detekcję podjednostki C3b konwertazy C3. 

Uzyskany efekt pozytywnie potwierdza hipotezę badaczy o roli białka DAF i jego 

funkcjonalności w ksenotransplantacjach w układzie świnia-człowiek [21]. 

Ważną rolę pełni również protektyna (z ang. protectin, inaczej CD59 lub MIRL, 

czyli błonowy inhibitor reaktywnej lizy, z ang. membrane inhibitor of reactive lysis) – 

wstrzymuje polimeryzację czynników odpowiedzialnych za tworzenie się kompleksu 

atakującego błonę oraz formowanie się kanałów w membranie [9-22]. W 2004 roku 

otrzymano transgeniczne świnie wykazujące ekspresję zarówno protaktyny człowieka 

– CD59, jak i CD55 człowieka (DAF). Tego typu kombinacje otrzymywane są aby 

w sposób kompleksowy przeciwdziałać aktywacji układu dopełniacza człowieka po 

ksenotransplantacji i w konsekwencji wyeliminować nadostre odrzucenie ksenograftu. 

Oba antygeny zostały wprowadzone w postaci konstrukcji genowych pod kontrolą 

promotora czynnika elongacji 1α człowieka (EF1α). Wykazano, że hCD55 i hCD59 

ulegały ekspresji głownie w komórkach śródbłonka, co spowodowało ich zwiększoną 

odporność na aktywowany układ dopełniacza. W badaniach sprawdzono również efekt 

modyfikacji w warunkach in vivo. Wykonano ksenoprzeszczepy nerek od uzyskanych 

świń do pawianów. Po zabiegu pawiany nie były suplementowane lekami immuno-

supresyjnymi. Odrzucenie przeszczepionego organu nastąpiło po 5-6 dniach od 

zabiegu. Wskazuje to na wyeliminowanie nadostrego odrzucenia ksenograftów, które 

to następuje już kilka minut po przeszczepie [23, 24]. 
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3. Podsumowanie 

Podczas wieloletnich badań prowadzonych przez kilka ośrodków na świecie 

uzyskano różnego typu modyfikacje świń na cele ksenotransplantacyjne. Wprowa-

dzano modyfikacje wyciszające wybrane geny obecne w genomie świni za pomocą 

różnych technik inżynierii genetycznej. Modyfikowano antygeny powierzchniowe 

dawcy wprowadzając geny kodujące enzymy konkurujące o substrat w syntezie 

epitopu Gal. Ponadto wprowadzano modyfikacje związane z układem dopełniacza 

i jego regulacją.  

Wszystkie otrzymane dotychczas modyfikacje przybliżają badaczy do otrzymania 

zwierząt transgenicznych użytecznych w ksenotransplantacjach w układzie świnia-

człowiek. Jednak aby rozpocząć badania kliniczne w temacie ksenotransplantacji 

pomiędzy tymi gatunkami należy wprowadzić wiele modyfikacji przeciwdziałających 

nie tylko nadostrej odpowiedzi, ale także ostrej naczyniowej, komórkowej i przewlekłej.  

Uwagi ogólne 

Powyższa praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań 
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Modyfikacje genetyczne świń na cele ksenotransplantacyjne  

– przeciwdziałanie nadostremu odrzuceniu ksenoprzeszczepu 

Streszczenie  
Niedobór narządów do transplantacji stanowi jeden z poważniejszych problemów dzisiejszej medycyny. 

Ksenotransplantacje, czyli przeszczepienia komórek, tkanek lub narządów pomiędzy osobnikami 

należącymi do różnych gatunków, stanowią jedna z najlepszych alternatyw, ponieważ ich zastosowanie 

mogłoby całkowicie wyeliminować braki. W wyniku wielu rozważań, badacze skupili się na otrzymaniu 
modyfikowanych świń jako dawców przeszczepów dla człowieka. Wprowadzane modyfikacje mają na 

celu niwelowanie wystąpienia odrzucenia przeszczepu. Wyróżniamy cztery rodzaje odrzuceń: nadostre, 

ostre naczyniowe, ostre komórkowe oraz przewlekłe. Niniejsza praca opisuje modyfikacje, które zostały 

wprowadzone, aby zapobiec nadostremu odrzuceniu przeszczepu, który jest najpoważniejszą barierą 
w ksenoprzeszczepach. 

Słowa kluczowe: ksenotransplantacje, transgeniczne świnie, odrzucenie nadostre  

Genetic modification of pigs for xenotransplantation purposes 

 – preventing hyperacute xenograft rejection  

Abstract  

The shortage of organs for transplantation is one of the major problem of contemporary medicine. 

Xenotransplantation are defined as the transplantation of cells, tissues or organs between individuals 

belonging to different species. It represents one of the best choices to eliminate the shortage of human 
organs for transplantation. As a result of a number of considerations, researchers have focused on the 

modified pig as a transplant donors for humans. The modifications are aimed on eliminating the occurrence 

of graft rejection. There are four types of rejection: hyperacute, acute vascular, cell acute and chronic. This 

paper describes the modifications that were introduced to prevent hyperacute graft rejection, which is the 
most serious obstacle in xenotransplantation. 

Keywords: xenotransplantation, transgenic pigs, hyperacute rejection 



 

176 

Marek Łyp
1
, Iwona Stanisławska

2
, Michał Młynarski

3 

Zastosowanie niskich temperatur w medycynie 

1. Wstęp 

Lecznicze wykorzystywanie ujemnych temperatur sięga czasów starożytnych. 

Krioterapia pochodzi z języka greckiego „cryos” – znaczy mróz. Obecnie termin 

krioterapia stosowany jest do określenia metod terapeutycznych wykorzystujących 

ujemne temperatury [1, 2]. 

W 2500 r. p.n.e. w Egipcie po praz pierwszy wykorzystano lecznicze działanie 

zimna do uśmierzania bólu przy stanach zapalnych bądź przy urazach. Hipokrates 

kilkaset lat później zaobserwował, że zimne okłady z lodu i śniegu prowadzą do 

zmniejszenia krwawień, obrzęków oraz bólu spowodowanego urazem [3]. 

Dzięki tym obserwacją lekarze zastosowali ujemne temperatury, tak jak napole-

oński chirurg Larrey w czasie kampanii rosyjskiej zaobserwował, że kończyny rannych 

żołnierzy mogły być amputowane przy mniejszym odczuciu bólu oraz krwawienia 

mniejsze dzięki okładom ze śniegu bądź lodu. Na podstawie obserwacji wysunął 

wnioski, że niskie temperatury mają wpływ na układ nerwowy co powoduje zmniej-

szenie czucia uszkodzonych narządów.   

W 1845r. przełomu w krioterapii dokonał Arnott zapoczątkował analgezje poprzez 

działanie ujemnych temperatur w leczeniu reumatyzmu, neuralgii a także w leczeniu 

bólu u osób z chorobą nowotworową. Kilka lat później Flaurens odkrył analgetyczne 

właściwości zastosowania chlorku etylu dzięki, któremu poprzez kontakt cieczy ze 

skórą obniżała temperaturę skóry do -15/ -20°C. Metoda ta jest stosowana do dzisiaj, 

głównie w medycynie sportowej przy uśmierzaniu bólu powstającego wskutek 

kontuzji [4]. 

Rozwój krioterapii nastąpił pod koniec XIX wieku kiedy to fizycy nabyli 

umiejętność skraplania gazów. Olszewski i Wróblewski w dużym stopniu przyczynili 

się do rozwoju krioterapii. W 1883 roku udało się po raz pierwszy skroplenie 

poszczególnych składników powietrza tlenu i azotu. 

Kilkanaście lat później w 1907 roku Whitohous skonstruował urządzenie 

uwalniające opary ciekłego azotu, które stosował przy leczeniu schorzeń dermatolo-

gicznych oraz do niszczenia nowotworów zlokalizowanych powierzchniowo. Dzięki 

tym osiągnięciom stała się możliwa produkcja gazów na dużą skalę oraz możliwość 

ich przechowywania i praktycznego wykorzystania w medycynie [5, 6]. 

Krioterapia ogólnoustrojowa pierwszy raz została zastosowana przez Yamauchi 

w 1978 roku. Komora kriogeniczna została wykorzystana do leczenia chorych 

z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Kilka lat później w Niemczech Fricke 
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zastosował krioterapię ogólną dla chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 

i jako pierwszy opracował standardy krioterapii w medycynie [7]. 

Początki krioterapii ogólnej datuje się na rok 1983 a zapoczątkowana została 

w katedrze Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, która była 

kierowana przez profesora Zdzisława Zagrobelnego. Pierwsza kriokomora powstała 

w 1989 roku i została zainstalowana w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Narządu 

Ruchu im. J. Korczaka na oddziale reumatologicznym w Kamiennej Górze. Była to 

trzecia komora na świecie i druga w Europie a jej konstruktorem był mgr inż. Zbigniew 

Raczkowki, który był również twórcą całej generacji urządzeń do krioterapii [3]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest pokazanie możliwości wykorzystania niskich temperatur 

w medycynie. 

3. Zastosowanie niskich temperatur w medycynie 

 Dzięki uczonym, którzy nabyli umiejętność skraplania gazów oraz potrafili te 

gazy przechowywać w ciekłym stanie możliwe było zastosowanie płynnych chłodziw  

w medycynie. Skroplone gazy stosowane były w kriochirurgii do leczenia zmian 

skórnych od łagodnych do złośliwych, zatem kriodestrukcji można poddać brodawki, 

przebarwienia, naczyniaki, nowotwory skórne. Za pomocą niskich temperatur można 

także usuwać bliznowce, tatuaże oraz odciski. Ujemne temperatury stosuje się również 

w proktologii, ginekologii, urologii, laryngologii, torakochirurgii, onkologii, gastro-

logii, flebologii, okulistyce oraz kardiologii. Mrożenie tkanek stosuje się również przy 

operacjach brzusznych jak i operacjach laparoskopowych. Wykorzystanie zimna 

w tych dziedzinach medycyny pozwala na skrócenie okresu powrotu do zdrowia, 

zmniejszenie liczby powikłań i zmniejszenie bólu pooperacyjnego [8, 9]. 

 Skrajnie niskie temperatury znalazły zastosowanie w kriochirurgii ze względu 

na ich liczne zalety, do których można zaliczyć: 

 możliwość całkowitego zniszczenia tkanek zmienionych chorobowo znajdujących 

się w ciele jak i na powierzchni ciała, 

 możliwość skutecznego dojścia do patologicznie zmienionych tkanek dzięki 

krioaplikatorom małej średnicy, 

 możliwość wykorzystania zabiegu wielokrotnie również w terapii łączonej, 

 możliwość wystąpienia niewielkiego odczynu po wykonanym zabiegu, 

 możliwość wykonywania zabiegu nawet na bogato ukrwionych narządach bez 

powodowania krwawienia, 

 większość zabiegów wykonywana jest ambulatoryjnie ze względu na ich małą 

inwazyjność [10].  

3.1. Onkologia 

Kriochirurgia jest metodą często wykorzystywaną w onkologii dermatologicznej 

ponieważ większość zmian nowotworowych skórnych nie przekracza 2 cm średnicy i 4 

mm grubości, tak więc kriochirurgia stosowana jest jako terapia radykalna jak  
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i paliatywna. Do leczenia z wykorzystaniem skrajnie niskich temperatur zaliczają się 

nowotwory o charakterze miejscowym jak również przerzuty nowotworowe na tkankę 

skórną przy czym kriochirurgia stosowana jest jako metoda leczenia, która może być 

elementem terapii skojarzeniowej [11-13]. 

W wypadku nowotworu sięgającego głębszych warstw tkanki podskórnej stosuje 

się metodę kontaktową zaś w sytuacji większego guza stosuję się metodę nakła-

dających się pól. Guzy większej objętości często wymraża się powierzchniowo oraz 

stosuje się pogłębioną destrukcje tkanek przy pomocy aplikatora zamkniętego zaś przy 

zwiększeniu okolicy wymrażania korzystnie wpływa metoda zamrażania- rozmrażania, 

anemizacja tkanek dzięki noradrenalinie podanej w znieczuleniu, uciski podczas 

aplikacji oraz pokrycie miejsca zabiegowego obojętnym żelem. Wiele badań 

klinicznych ujawnia korzystny wpływ takiej terapii u chorych [14,15]. 

W badaniu przeprowadzonym u 2316 chorych z nowotworem skóry, owrzodzenia 

po zastosowaniu skrajnie niskich temperatur goiły się 4-8 tygodni i nie zostawiały 

prawie żadnych blizn. Nawroty choroby występowały zaledwie u 3% badanych, 12 

miesięcy po wykonanym zabiegu i dotyczyły głównie guzków znajdujących się 

w okolicy fałdu nosowo wargowego, które nie przekraczały wielkością 10 mm. 

Komplikacje po zabiegu takie jak bliznowiec oraz ubytki tkanki wystąpiły zaledwie 

u 41 pacjentów [16].  

Kriochirurgia znalazła również zastosowanie w leczeniu nowotworów narządów 

wewnętrznych gdzie wykorzystuje się krioablację do niszczenia guzów nowotwo-

rowych nerek, wątroby, piersi, prostaty oraz płuc [17-19].  

Dzięki nowym metodom obrazowania i wykorzystując niskie temperatury do 

usuwania guzów można znaczenie ograniczyć rozległość zabiegu, a przykładem jest 

przezskórna krioablacja z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, dzięki któremu 

precyzyjnie można określić położenie guzów w tym wypadku guzów wątroby nie 

uszkadzając zdrowych tkanek. Technikę wyżej opisaną można również zastosować 

w przypadku przerzutów raka okrężnicy na wątrobę a najlepsze wyniki osiągane są 

wtedy gdy zmiany nie przekraczają 3 cm średnicy oraz w przypadku niskiego stężenia 

antygenu karcynoembrionalnego przed zabiegiem [20, 21]. 

Korzystne rezultaty tego zabiegu są również zauważalne w czasie leczenia 

nowotworów prostaty bez przerzutów gdzie jedynie u kilku procent pacjentów 

zauważono zmiany nowotworowe [22]. 

Krioablacja stosowana jest również przy leczeniu nowotworów oskrzeli  

i tchawicy, które zwężają drogi oddechowe. W przypadku nowotworów tchawicy jak  

i oskrzeli krioablację przeprowadza się przy użyciu bronchoskopu w znieczuleniu 

ogólnym. Zabieg ostatecznie daje znaczną poprawę stanu chorego, zwiększenie 

wydolności oddechowej i umożliwia w dalszym etapie zastosowanie chemioterapii 

bądź radioterapii [23]. 

Korzystne efekty w łagodnych zmianach nowotworowych z współistniejącą ziarniną 

pozapalną bądź o typie obcego ciała uzyskuje się przy zastosowaniu terapii 

skojarzeniowej wykorzystującej krioterapię wraz z zastosowaniem radioterapii oraz 

chemioterapii. Zastosowanie takiego leczenia sprawia iż tkanka nowotworowa poddana 
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terapii skojarzeniowej ulega hiperwaskularyzacji i sprawia, że staje się wrażliwsza na 

promieniowanie co może prowadzić potencjalnie do wydłużenia życia [24]. 

Aby skutecznie ocenić korzystne efekty terapii skojarzonej należy przeprowadzić 

wiele badań. W jednej z prac opisano zabieg krioablacji u 15 kobiet z guzem piesi, 

które zostały poddane wymrażaniu w dwóch cyklach 5 minutowym oraz 9 minu-

towym. Zabieg wykonywano za pomocą krioaplikatora umieszczonego w chorej 

tkance monitorując jego położenie za pomocą ultrasonografii. Po piątym dniu 

wykonywania zabiegu u 5 kobiet z guzem mniejszym niż 16 mm stwierdzono zanik 

zmian nowotworowych zaś w przypadku 10 kobiet stwierdzono całkowity brak 

nekrozy tkanek nowotworowych [25]. 

Prowadzone są próby zwiększenia skuteczności kriochirurgii stosowanej w onko-

logii poprzez terapię łączoną zwaną inaczej kriochemioterapią. W tracie stosowania tej 

metody zauważono skuteczne działanie wykorzystujące kriochirurgię w leczeniu 

guzów nowotworowych. Tkankę objętą zmianami nowotworowymi poddawano 

początkowo wymrażaniu co sprawiało przekrwienie tkanek wymrożonych, a po 

podaniu chemioterapii w guzie zwiększała się ilość leku. Dzięki kriochemioterapii 

możliwa była redukcja dawki bleomycyny, a efektem tego są mniejsze skutki uboczne 

oraz mniejsza toksyczność [19]. 

Zabiegi z wykorzystaniem kriochirurgii znalazły również zastosowanie jako 

paliatywna metoda w zaawansowanych zmianach nowotworowych. Krioablacja 

stanowi możliwość wykonania zabiegu w nieoperacyjnych zmianach nowotworowych 

jak również może powodować cytoredukcję guza. W jednej z prac opisywano 

wykorzystanie krioablacji połączonej z immunoterapiią i chemioterapiią u kobiet 

z zaawansowanym rakiem sutka wraz z naciekiem na ścianę klatki piersiowej. 

U pacjentek poddanych tej metodzie leczenia zaobserwowano redresję guza , poprawę 

komfortu życia oraz wydłużenie czasu przeżycia. U chorych nie zaobserwowano 

istotnych efektów ubocznych, a wykorzystanie politerapii dało możliwość wyłączenia 

agresywnych metod chemioterapii, a zaletą tego rodzaju metody jest możliwość 

wykorzystywania tego wielokrotnie [26]. 

3.2. Ginekologia 

Zabieg krioablacji wykorzystujący ciekły azot również jest stosowany w leczeniu 

wielu chorób narządu rodnego kobiet. Przeprowadzono badania na 182 kobietach, 

u których występowały zapalenia szyjki macicy, cysty Nabotha, jak również nadżerki 

szyjki macicy. Poprawa po zabiegu wykorzystującym skrajnie niskie temperatury 

występowała między 6 a 11 tygodniem od wykonaniu zabiegu, a w ciągu 2-5 letniej 

kontroli stanu zdrowia pacjentek zaobserwowano jedynie u 15% kobiet nawrót 

choroby [27].  

3.3. Flebologia 

W latach osiemdziesiątych XX wieku Le Pivierta zaproponował leczenie żylaków 

przy pomocy kriochirurgii. Wykorzystanie tego zabiegu polegało na zamrożeniu 

i usunięciu niewydolnych żył bądź na zamrożenie jedynie patologicznie zmienionych 
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odcinków żylnych. Zabieg wykonywano przy pomocy kriosondy wykorzystującej 

podtlenek azotu pod wysokim ciśnieniem do wymrażania wybranych tkanek gdzie 

temperatura, którą wymraża się okolicę zabiegową dochodzi do -80ºC. Aktualnie 

stosowane są sondy różnej wielkości i o różnych kształtach, które stosowane są przy 

kriostippingu jak i krioobliteracji. Dzięki zastosowaniu skrajnie niskich temperatur 

uzyskuje się dobre wyniki estetyczne (zmniejszenie ilości i wielkości cięć skórnych jak 

również redukcja krwiaków podskórnych) oraz mniejsze następstwa traumy po 

usunięciu żyły odpiszczelowej. Efekt kosmetyczny jest bardzo skuteczny przy 

usuwaniu nawet rozległych żylaków przy pomocy jednego 2 mm nacięcia tkanki 

skórnej [28]. 

Wykorzystanie skrajnie niskich temperatur w leczeniu żylaków kończyn dolnych 

składa się z kilku etapów, które obejmują kriostripping bądz krioobliterację. Metody te 

opisano w pracy przeprowadzając badania na 28 pacjentach zakwalifikowanych do 

leczenia na podstawie wydolności układu żylnego. Zabiegi wykonane zostały średnimi 

i małymi kriosondami wprowadzanymi przez niewielkie nacięcie na skórze 

bezpośrednio w strukturę żylaka bądź wzdłuż jego przebiegu. U chorych zaobserwo-

wano korzystny wpływ terapeutyczny porównywalny z klasycznymi metodami. 

Wyłącznie u 30% chorych zauważono przebarwienia jak i stwardnienia miejscowe 

skóry, które z czasem znikały. Wyłącznie u jednej osoby doszło do porażenia nerwu 

udowo-goleniowego, który w przeciągu kilku tygodni samoistnie ustąpił. Pobyt 

chorych w szpitalu średnio wynosił od jednego do trzech dni. Zdaniem autorów 

zmniejszona ilość cięć jak i małe cięcia sprzyjają mniejszej ilości zakażeń oraz 

redukcji dolegliwości bólowych [29]. 

W kolejnej pracy przeprowadzono badania na ponad 3000 pacjentów z żylakami 

kończyn dolnych oraz zaawansowanym stopniem owrzodzenia żylnego usuwanych 

metodą kriostrippingu, która ma dużą skuteczność wynikająca z małej liczby nawrotów 

nie przekraczającej 6% jak również możliwość niestosowania narkozy [8]. 

3.4. Dermatologia 

 W dermatologii kriochirurgia jest dobrze znaną i skuteczną metodą usuwania 

patologicznie zmienionych tkanek skóry jak i błon śluzowych. Metody wymrażania 

tkanek zależą od wielkości zmian chorobowych tkanek oraz ich umiejscowienia. 

Zmiany łagodne umiejscowione na powierzchni skóry najczęściej usuwane są za 

pomocą tamponów schłodzonych w ciekłym azocie. Kolejną metodą jest natrysk 

z wykorzystaniem podtlenku azotu lub ciekłego azotu stosowany na zmiany tkankowe 

nie większe niż 2cm średnicy. Większe ogniska chorobowe leczy się metodą nakła-

dania się pól. Leczenie zmian patologicznych skóry w ciężko dostępnych miejscach 

leczy się przy pomocy specjalnych aplikatorów o średnicy 2,5-18 mm dzięki czemu 

zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających tkanki zmienione 

chorobowo. Czas trwania zabiegu wynosi 6 min w przypadku stosowania aplikatorów 

oraz 3 min podczas stosowania natrysku a temperatura wykorzystywana w trakcie 

zabiegów wynosi około -75ºC [30]. 
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Częsta metoda do usuwania brodawek skórnych jest metodą wymrażania, w której 

stosuje się strumień ciekłego azotu. Dużą skuteczność w leczeniu brodawek 

pospolitych rąk, brodawek łojotokowych, brodawek stóp jak i okołopaznokciowych 

uzyskuje się dzięki krioablacji z użyciem techniki refreeze w temperaturze -60ºC. 

W przypadku brodawek porytych hiperkeratotycznym naskórkiem 10 dni przed 

wykonaniem zabiegu wymrażania stosowano maści salicylowo-mlekowe lub 

wykorzystywano postępowania keratolityczne zaś resztę warstwy rogowej usuwano 

przy pomocy łyżeczkowania bądź ścinano skalpelem tuż przed wykonaniem zabiegu. 

Chcąc zmniejszyć częstość nawrotów wydłużono proces zamrażania do 10 sekund 

aplikacji co dało pozytywny efekt działania biorąc pod uwagę zmniejszenie nawrotów 

lecz było bardziej bolesne [2]. 

Korzystne działania wymrażania tkanek patologicznie zmienionych zaobserwo-

wano również przy ropnym zapaleniu gruczołów potowych. W badaniach przepro-

wadzonych na dziesięciu osobach z ropnym zapaleniem gruczołów potowych po 

nieudanej antybiotykoterapii. Zmiany patologiczne były niewielkie oraz były zloka-

lizowane na niewielkim obszarze skóry. Po wykorzystaniu skrajnie niskich temperatur 

u ośmiu pacjentów uzyskano dobry efekt bez nawrotów schorzenia. Czas terapii 

wynosił 25 dni i dopiero po tym okresie dochodziło do całkowitego wygojenia zmian 

chorobowych lecz w trakcie leczenia u chorych występowały dolegliwości bólowe, 

owrzodzenia oraz infekcje skórne lecz pomimo działań ubocznych chorzy poddani 

terapii stwierdzili skuteczniejsze działanie kriochirurgii od antybiotykoterapii [30]. 

Prowadzono badania również nad zwalczeniem keloidów wykorzystując krioabla-

cję. W leczeniu wykorzystywano podtlenek azotu bądź ciekły azot, a w niektórych 

przypadkach wykorzystywano również chirurgiczne usunięcie stwardniałej blizny. Po 

zastosowaniu na bliny skrajnie niskich temperatur 38% osób uzyskało niewielką 

poprawę lub jej brak, 33% chorych było zadowolonych z efektów leczenia a 29% 

pacjentów uzyskało bardzo dobre wyniki leczenia [31].  

3.5. Okulistyka 

Podstawowym zastosowaniem kriochirurgii w okulistyce jest leczenie retinopatii, 

którą można stosować już u wcześniaków. W jednej z prac opisano zabieg krioablacji 

na 10 noworodkach z retinopatią proliferacyjną, która była skuteczna u ośmiu 

noworodków zaś u dwóch pozostałych noworodków nastąpiło pogorszenie [32]. 

W innej pracy przedstawiono podobne badania lecz u 70 noworodków z retinopatią 

wcześniaczą. U chorych wykonano krioablację i po roku obserwacji u 57% dzieci 

zaobserwowano dużą poprawę czynnościową jak i strukturalną zaś u reszty dzieci 

wykazano niewielką poprawę bądź jej brak [33]. 

Kolejne badania przeprowadzono u 13 wcześniaków, u których porównano 

skuteczność metody krioablacji jak i fotokoagulacji laserowej. Po przeprowadzeniu 

zabiegów stwierdzono że obie metody stosowane oddzielnie oraz łącznie dawały 

zbliżony efekt terapeutyczny lecz przy stosowaniu obu metod jednocześnie powo-

dowało zmniejszenie ilości powikłań oraz skrócenie czasu zabiegu [34]. 
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W kolejnych badaniach wykazano iż kriopeksja cechuje się wysoką skuteczność 

w leczeniu małych ognisk siatkówczaka co potwierdzają badania przeprowadzone na 

grupie 24 dzieci z tym typem nowotworu. Do zabiegu użyto sondy, której temperatura 

wynosiła około -65ºC a zabieg trwał 20 sekund i był powtarzany co 6-8 tygodni. U 1/4 

dzieci uzyskano już po pierwszym zabiegu zniszczenie zmian nowotworowych. 

Jedynie u 2 dzieci nie udało się uzyskać korzystnego efektu leczenia [35].  

Korzystne skutki krioablacji zaobserwowano również w przypadku leczenia 

płaskonabłonkowych nowotworów rogówki. U osób poddanych tej metodzie leczenia 

zaobserwowano znaczny spadek nawrotów nowotworu oraz rzadko występujące 

powikłania w porównaniu do klasycznych metod zabiegowych. Dużą skuteczność 

krioablacji zaobserwowano również po oparzeniach termicznych, chemicznych, 

w leczeniu wirusowych owrzodzeń rogówki gdzie zabieg przyśpieszał proces 

regeneracji oraz skracał czas hospitalizacji [10]. 

Zabieg kriokoagulacji również znalazł zastosowanie w okulistyce i wykorzys-

tywany jest do leczenia jaskry i wykazują to badania, w których przeprowadzono 

krioagulację ciała rzęskowego na 128 oczach. Każdy pacjent został poddany ośmiu 

zabiegom trwającym 55 s. używając aplikatora o średnicy 2,5 mm. W czasie badań 

zaserwowano iż najskuteczniejsza temperaturą przy wykonywaniu tego zabiegu jest  

-82ºC wtedy jedynie niecałe 8% pacjentów było poddanej ponownej operacji. 

Działania negatywne wystąpiły jedynie u 10% chorych u których wzrastało ciśnienie 

śródgałkowe [36]. 

3.6. Laryngologia 

Zabieg krioablacji wykorzystuje się w laryngologii do leczenia przewlekłego 

zapalenia migdałków podniebiennych. Skuteczność tej terapii udowodniono 

w badaniach przeprowadzonych na 59 chorych w przedziale wiekowym od 8 do 40 lat. 

Zabieg krioablacji wykonywano tuż po wycięciu migdałków przez 60 sekund 

w temperaturze od -20ºC do -32ºC. U badanych osób wykazano iż wpływ niskich 

temperatur redukuje dolegliwości bólowe, skraca czas powrotu do normalnego 

jedzenia jak również skraca czas hospitalizacji porównując do osób, u których nie 

zastosowano leczenia niskimi temperaturami [37]. 

Korzystne skutki kriochirurgii w laryngologii widoczne są w leczeniu leukoplakii, 

brodawczaków znajdujących się w nosie i krtani, przewlekłego zapaleniu nosa oraz 

przy leczeniu zmian nowotworowych jamy nosowej jak i gardłowej [16]. 

3.7. Kardiologia 

W kardiologii kriochirurgia odgrywa ważną rolę wśród niefarmakologicznych 

sposobów leczenia zaburzeń rytmu serca. Krioablacja przyczyniła się do skuteczności 

leczenia jak i do poprawy bezpieczeństwa w czasie zabiegu gdyż przy użyciu tej 

metody nie jest już konieczne stosowanie krążenia pozaustrojowego. Dzięki 

krioaplikatorom możliwa jest likwidacja patologicznie zmienionych tkanek bez 

uszkodzenia innych. Kriochirurgia przydaje się szczególnie w sytuacjach gdy zmiany 
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patologiczne zlokalizowane są w ciężko dostępnych miejscach gdzie zastosowanie 

innych metod chirurgicznych może prowadzić do poważnych powikłań [38]. 

3.8. Gastrologia 

Zabiegi kriochirurgiczne są istotne w leczeniu pacjentów, u których występuje 

krwawienie z przewodu pokarmowego jak i u chorych, u których występują zaburzenia 

naczyń błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, a także będące efektem promie-

niowania zmiany zapalne odbytnicy i żołądka. Najlepsze efekty po wykonaniu krioab-

lacji uzyskano u chorych z popromiennym zapaleniem odbytu gdzie po wykonaniu 

zabiegu dochodziło do całkowitego ustąpienia krwawienia. W przypadku anomalii 

naczyniowych układu tętniczo-żylnego skuteczność skrajnie niskich temperatur 

wynosiła około 90% [39]. 

4. Kriokonserwacja 

Wykorzystywanie niskich temperatur jest już znane od czasów starożytnych gdzie 

w zimnych pomieszczeniach przechowywano żywność. Jak wiadomo, przecho-

wywanie żywności jak i materiałów biologicznych w zamrażarkach czy lodówkach 

stosowanych w tych czasach wiąże się z dłuższym utrzymaniem świeżości produktów 

znajdujących się w środku. Taka możliwość zaistniała jednak dopiero w XIX wieku, 

dzięki wykorzystaniu naczyń Dewara jak również przy pomocy fizycznych 

właściwości niektórych substancji [40].  

Przez wiele lat te metody jednak były nieskuteczne w przechowywaniu materiałów 

biologicznych gdyż doprowadzały do zniszczenia struktur danego materiału. Lata 30 

były przełomem dzięki wykorzystaniu ciekłego azotu i jego skrajnie niskiej tempe-

ratury, które pozwoliły na powolne zmniejszenie aktywności biologicznej żywych 

tkanek jak i komórek, które po zamrożeniu dzięki odpowiednim metodom było 

możliwe reaktywowanie ich do prawidłowej aktywności [41]. 

Metoda tak głębokiego zamrażania zwana jest kriokonserwacją, która oznacza 

monitorowane obniżanie temperatury danej tkanki bez uszkodzenia jej biologicznych 

czynności tak aby była możliwość rozmrożenia materiału biologicznego bez 

uszkodzenia funkcji, które miał przed zamrożeniem. Istotne w tych procesach jest to iż 

taka metoda zamrażania tkanek nie wywołuje procesów prowadzących do obumierania 

komórki, które uruchamiane są przez dany organizm w ekstremalnych warunkach. 

Dzięki kriokonserwacji możliwe jest przetrzymywanie materiału biologicznego przez 

kilkadziesiąt lat dzięki czemu w medycynie jak i w biologii jest dużo możliwości 

wykorzystania tej metody [42]. 

Przechowywanie materiału biologicznego w skrajnie niskich temperaturach tak aby 

po rozmrożeniu tkanki zachowały swoje funkcje jest problematyczne gdyż może 

prowadzić do śmierci komórek. Dane tkanki mogą tracić swoje funkcje po 

rozmrożeniu gdyż w znacznej mierze składają się z wody co powoduje zwiększenie ich 

objętości po zamrożeniu przez co pod wpływem skrajnie niskich temperatur woda w 

tkankach szybko zamarza wewnątrzkomórkowo i może spowodować śmierć komórek 

poprzez rozerwanie ścian, błon komórkowych lub organelli. Możliwe jest również 
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zamarzanie materiału biologicznego zewnątrzkomórkowe, które powoduje zamarzanie 

wody w tkankach przez co dochodzi do wzrostu stężenia substancji chemicznych 

w tkance i dochodzi do uszkodzenia chemicznego tkanki [43]. 

Badania prowadzone na temat kriokonserwacji wykazały że powstawanie lodu 

wewnątrz komórki prawie zawsze działa niekorzystnie dla tkanki i może prowadzić do 

jej śmierci zaś pojawienie się kryształków lodu w strefie zewnątrzkomórkowej jest 

mniej destrukcyjne pod warunkiem ze tkanki nie są zbyt ścisłe [44]. 

4.1. Metody zapobiegania uszkodzeniom przy kriokonserwacji 

Pierwszą metodą kriokonserwacji było kontrolowane tempo obniżania temperatury 

przechowywanego materiału. Teraz dzięki postępowi techniki możliwe było skonstru-

owanie profesjonalnych maszyn chłodniczych, które umożliwiły precyzyjną kontrolę 

zmiany temperatury. Odkryto że prędkość z jaką zamraża się a potem ogrzewa tkanki 

pozwala na weryfikacje procesów wewnątrzkomórkowych dotyczących zamarzania 

wody. Dokładne kontrolowanie zmiany wody w lód daje możliwość regulacji 

pośredniej stężeń roztworów w obszarze zewnątrzkomórkowym. Powolny proces 

zamarzania tkanki sprawia iż woda zawarta wewnątrz komórki powoli ją opuszcza nie 

doprowadzając do zachwiania równowagi chemicznej, a kryształki lodu powstają 

w strefie zewnątrzkomórkowej. Zbyt gwałtowny proces zamarzania może doprowadzić 

do tworzenia się lodu wewnątrzkomórkowo przez co może być większe prawdopo-

dobieństwo że funkcje komórki zostaną uszkodzone. Badania przeprowadzone na 

różnego rodzaju tkankach i komórkach wykazały, że każdy materiał biologiczny 

wymaga różnej szybkości zamarzania tak aby po rozmrożeniu zachował swoje funkcje. 

Kolejną metodą ochrony materiału biologicznego jest witryfikacja opracowana na 

początku 2000 roku która polega na wygenerowaniu fazy szklistej z ciekłej. Fazę tą 

można uzyskać poprzez gwałtowne ochłodzenie danej tkanki lub poprzez dodanie do 

materiału biologicznego krioprotektantów, które mają na celu powstrzymanie 

tworzenie się kryształków lodu wewnątrz komórki ale istnieje możliwość połączenia 

tych dwóch sposobów. Jako krioprotektant stosowano glicerol, który miał na celu 

redukcję stężeń wewnątrzkomórkowych oraz obniżenie tempa schładzania dzięki 

czemu zwiększona była przeżywalność komórek. Istotną rzeczą jest dobranie 

odpowiedniej ilości krioprotektantu gdyż niewłaściwe dobranie krioprotektantu może 

doprowadzić do śmierci komórki. Badania przeprowadzone przez Pegg i Diapter 

wykazały ze obecność dużego stężenia gricerolu prowadzą do uszkodzenia krwinek 

czerwonych. 

W teraźniejszych czasach możliwe jest wykorzystanie innych substancji jako 

krioprotektantów takich jak glikol propelynowy i etylenowy oraz dimetylosulfotlenek 

(DMSO). Krioprotektanty muszą spełnić kilka warunków aby można je bezpiecznie 

wykorzystywać do przechowywania materiału biologicznego takich jak: rozpusz-

czalność w wodzie, mała toksyczność, przenikalność przez tkanki i komórki. 
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4.2. Zastosowanie kriokonserwacji 

W tych czasach kriokonserwacja ma szerokie zastosowanie, które wykorzystywane 

jest w medycynie i biologii. Naukowcy w głównej mierze korzystają z możliwości 

kriokonserwacji badając struktury różnych materiałów biologicznych, możliwości 

transplantacyjne tkanek tuż po rozmnożeniu a także pracują nad udoskonaleniem 

aparatur do przechowywania materiału biologicznego jak również nad ulepszeniem 

krioprotektantów. 

Główne zastosowania tej metody wykorzystywane są do przechowywania krwi 

oraz w terapii niepłodności przy pomocy metody in vitro [45]. 

4.2.1. Przechowywanie szpiku, krwi i komórek macierzystych 

W sprawnym funkcjonowaniu opieki zdrowotnej dużym wyzwaniem było 

długotrwałe przechowywanie krwi tak aby z biegiem czasu nie traciła swej wartości. 

W latach 70 opracowano wiele sposobów na magazynowanie krwi w tym witryfikacje, 

która polegała na przemianie ze stanu ciekłego na stan szklisty. Istotną rzeczą 

w przechowywaniu krwi było wynalezione maszyn, które pozwalały na transport krwi 

w wybrane miejsce. Postęp technologiczny udoskonalił poziom świadczonych usług 

medycznych [46]. 

Do dzisiejszego dnia prowadzone są badania dotyczących kriokonserwacji krwi, 

które mają na celu doskonalenie przechowywania krwi. Prowadzone są również 

analizy wpływu substancji bądź różnych czynników na funkcjonalność krwi dzięki, 

którym z czasem można opracować nowe metody leczenia anemii, białaczki lub 

innych śmiertelnych chorób. Kolejne badania jakie są prowadzone mają na celu 

analizowanie zmian funkcjonalności składników krwi tuż po rozmrożeniu, gdyż 

niektóre substancje mogą niekorzystnie wpływać na reakcje obronne ustroju. Ostatnimi 

czasy prowadzone są intensywne badania na temat komórek macierzystych, które 

pobierane są z krwi pępowinowej w czasie porodu, a następnie poddane są 

zamrożeniu. Aktualnie naukowcy szukają możliwie jak najwięcej zastosowań tych 

komórek w medycynie i starają się uzyskać jak najlepszą funkcjonalność i jakoś tych 

komórek po rozmrożeniu. 

Co roku na świecie powstają nowe banki komórek macierzystych, które wykorzys-

tywane są do wielu terapii stosowanych u małych dzieci. Istnieje prawdopodobieństwo 

że z czasem dzięki komórkom macierzystym będzie możliwe odtworzenie całych 

organizmów [47]. 

4.2.2. Banki nasienia, oocytów i zarodków 

W obecnych czasach ważnym elementem procedur medycznych jest prze-

chowywanie ludzkich gamet. 

Ratunkiem dla kobiet, u których istnieje możliwość zatracenia możliwości 

prokreacyjnych jest innowacyjny sposób zachowania zdrowych komórek jakim jest 

zamrażanie komórek jajowych (oocytów). Sytuacje, w których można zastosować 

kriokonserwacje komórek jajowych według medycyny to: 
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 obecność raka w organizmie lecz nie została zastosowana radioterapia lub 

chemioterapia, 

 kobiety w trakcie leczenia niepłodności, które nie akceptują kriokonserwacji 

zarodków, 

 chęć zachowania zdolności rozrodczej w przyszłości ze względów osobistych 

bądź medycznych.  

Kriokonserwacja oocytów z onkologicznego punku widzenia jest istotnym 

elementem terapii. W trakcie stosowania radioterapii lub chemioterapii znacznej 

redukcji mogą ulec komórki jajowe, a w niektórych przypadkach może dojść do ich 

całkowitego uszkodzenia. Przy pomocy metody witryfikacji istnieje możliwość do 

zachowania komórek rozrodczych, które w przyszłości mogą umożliwić posiadanie 

dzieci [48]. 

Przechowywanie męskiego nasienia przy pomocy kriokonserwacji jest również 

wykorzystywane w celu wykorzystania ich w przyszłości do posiadania potomstwa. 

Medycznymi wytycznymi do przechowywania nasienia są: utrata zdolności rozrod-

czych poprzez urazy, ryzyko utraty zdolności rozrodczych związanych z chorobami, 

w przypadku dawców nasienia [49]. 

W latach 60 pierwszy raz została przeprowadzona z powodzeniem kriokonserwacja 

nasienia i podobnie jak przy komórkach jajowych została wykorzystana metoda 

witryfikacji.  

Kolejną metodą wykorzystywaną w wielu dziedzinach medycyny jest przecho-

wywanie zarodków. Przechowywanie zarodków wykorzystuje się głównie w metodzie 

in vitro gdzie w czasie zapłodnienia komórek w warunkach laboratoryjnych dochodzi 

do uzyskania zbyt dużej ilości zarodków aniżeli rzeczywista liczba biorców. Ta metoda 

wykorzystywana jest najczęściej gdy kobiety pragną zajść w ciąże lecz nie chcą 

przechodzić procesu IVF lub gdy dane małżeństwo pragnie powiększyć rodzinę może 

ubiegać się o ponowną implantacje zarodków. Możliwa jest również sytuacja oddania 

zarodka innej parze, która chciałaby mieć dzieci. W przechowywaniu zarodków istotne 

jest aby zamrażany zarodek nie miał więcej niż 8 komórek [50].  

W dziedzinie leczenia niepłodności przechowywanie zarodków jest dużym 

wsparciem dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci lub w przypadku gdy kobieta ze 

względów zdrowotnych nie może zajść w ciąże. Dzięki przechowywaniu zarodków 

istnieje możliwość implantacji zarodka do macicy po wyleczeniu nowotworu. 

Przeprowadzono badania, które dowiodły iż ciąża uzyskana poprzez implantację 

zarodka w macicy przebiega bez żadnych komplikacji a dzieci rodzą się zdrowe [51]. 

Niektórzy uczeni zajmujący się metodą in vitro szacują iż zarodki, które były 

poddane kriokonserwacji zdecydowanie lepiej rozwijają się w łonie matni aniżeli 

zarodki wprowadzane tuż po zapłodnieniu. Aktualnie istnieją normy prawne dotyczące 

maksymalnego czasu przechowywania zamrożonych zarodków [50]. 
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4.2.3. Przechowywanie tkanek  

Zamrażanie fragmentów tkanek pozwala na unowocześnienie dziedziny trans plan-

tologii. Aktualnie naukowcy dążą do opracowania technik, które pozwolą na kriokon-

serwacje większych tkanek a nawet całego organizmu. Udowodniono że fragmenty 

ludzkich tkanek po rozmrożeniu zachowują swoje funkcje i mogą być wykorzystane 

do odtworzenia funkcji tkanek uszkodzonych lub tkanek bądź narządów całkowicie 

usuniętych chirurgicznie. Głównie badania zamrażania tkanek a potem ich rozmrażania 

dotyczyły tkanki skórnej gdzie temperatura schładzania powiązana była z kriopro-

tektantem, który był stosowany [47]. 

W transplantologii istotne jest również przeszczepianie naczyń krwionośnych, 

dzięki którym możliwe było skrócenie czasu w przypadku przeszczepu. Przepro-

wadzano badania na fragmentach tętnic zwierząt, które wykazały iż nieprawidłowe 

zamrażanie i rozmrażanie tętnic prowadziło do niewielkich pęknięć. Dzięki rozwojowi 

tej dziedziny i wielu przeprowadzonych badaniach udało się uzyskać całkowite 

rozmrożenie tętnicy bez jej uszkodzenia przy pomocy kontrolowanego ogrzewania 

z prawidłowo dobraną temperaturą [52]. 

Transplantologia wykorzystana została również w onkologii przez Donneza, który 

wykonał laparoskopową autotransplantacje części jajnika kobiecie, która miała raka 

jajnika. Uczony pobrał fragment jajnika przed zastosowaniem chemioterapii. Po kilku 

latach kiedy kobieta wróciła do zdrowia dokonano autotransplantacji, dzięki której 

narządy rodne odzyskały swoje funkcje, a kobieta po pewnym czasie zaszła w ciąże [47]. 

Rozwój kriokonserwacji obserwuje się od wielu lat i znalazł również zastosowanie 

w neurologii. We Francji w roku 1997 kilku naukowców przeprowadziło badania nad 

fragmentami nerwów obserwując przeżywalność tkanek będących pod wpływem: 

wybranych krioprotektantów o różnych stężeniach, długości czasu jaki tkanka była pod 

wpływem krioprotektantu, szybkości schładzania, szybkości usuwania mieszaniny 

nitryfikującej. 

Najskuteczniejsze czynniki, które prowadziły do przeżywalności tkanek to powolne 

usuwanie mieszaniny, 10 minutowy wpływ mieszaniny witryfikujących na tkanki oraz 

50% stężenie krioprotektantów w próbce. Istotną rzeczą było to iż na tkanki nerwowe 

nie miało wpływu tempo zaprażania fragmentów nerwów [5]. 

Kriokonserwacji poddawane są również inne tkanki takie jak kości, mięśnie, 

fragmenty gruczołów ale obecnie uczeni dążą do rozwoju tej metody do takiego 

stopnia aby było możliwe zamrażanie całych narządów. Aktualnie jest już możliwe 

zamrażanie większych tkanek lecz istnieje duże ryzyko ze duże stężenie kriopro-

tektantów doprowadzi do uszkodzenia tkanek [53]. 

4.2.4. Kriomikroskopia 

Kriomikroskopia elektronowa jest techniką, która łączy zamrażanie badanych 

próbek z transmisyjną mikroskopią elektronową. Metoda ta znalazła największe 

zastosowanie w badaniach biologii strukturalnej gdyż dzięki niej możliwe jest 

obserwowanie drobnych obiektów biologicznych. Istotna jest w wykorzystaniu tej 

techniki możliwość obserwacji próbek biologicznych w ich naturalnych warunkach bez 
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potrzeby ich wybarwiania, wcześniejszego przygotowania bądź innych, które mogą 

wpływać na zachowanie próbki [54]. 

Rok 1984 uznaje się jako początek zastosowania kriomikroskopii, gdzie za pomocą 

metody witryfikacji możliwe było zamrożenie adenowirusa w cienkiej warstwie wody. 

Tuż po tym wydarzeniu wiadomo było iż struktura wirusa nie została naruszona będąc 

w stanie zamrożenia a dodatkowo dzięki zamrożeniu lepiej był widoczny adenowirus 

aniżeli w przypadku zastosowania innych metod mikroskopowych [55].  

Próbki biologiczne są przygotowane do badania metodą kriomikroskopii w taki sam 

sposób jak w przypadku mikroskopii elektronowej jednak ostatecznie próbki są 

zamrażane do temperatury ciekłego azotu. Bardzo ważne jest to iż strumień elektronów 

w czasie kriomikroskopii nie może nieść dużych dawek energii ponieważ mogłoby to 

doprowadzić do zniszczenia próbek. Najnowsze metody technologiczne pozwalają na 

ujrzenie pojedynczego atomu. Można uzyskać takie powiększenie próbki przy pomocy 

kriotomografii elektronowej bądź przy pomocy metody analizy pojedynczych 

cząsteczek [56]. 

Badanie pojedynczych cząsteczek stosowane było już w latach 80 i polega na 

uzyskaniu obrazu stosując analizę kompilacyjną pojedynczych obrazów osiągając ją 

dzięki przelotowi podobnych cząsteczek. Interpretacja pojedynczych obrazów nie jest 

łatwa gdyż są niejednoznaczne, tak więc dzięki nakładaniu się kilku obrazów po 

wcześniejszym zamrożeniu próbki pozwala na lepszą obserwację próbki. Przy pomocy 

tej metody możliwe jest połączenie obrazów i stworzenie trójwymiaru próbówki dzięki 

czemu możliwa jest obserwacja nawet pojedynczych atomów [57]. 

Dzięki kriotomografii możliwa jest rekonstrukcja trójwymiarowa jak i obserwacja 

badanej tkanki w naturalnym stanie. W kriotomografii tak jak w tomografii kompu-

terowej stosowanej w medycynie obraz powstaje poprzez nakładanie się obrazów na 

siebie lecz w przypadku kriotomografii próbka jest zamrożona [56]. 

5. Podsumowanie  

Skrajnie niskie temperatury mają szeroki wachlarz możliwości od metod leczni-

czych, destrukcyjnych po metody badawcze. Od wieków wykorzystywano krioterapie 

w celu uśmierzania bólu lecz z czasem dzięki rozwojowi nauki znalezione zostały 

nowe możliwości wykorzystania skrajnie niskich temperatur. 

Początkowo w XIX wieku gdy udało się uzyskać ciekłe gazy tak by możliwa była 

ich obserwacja, wykorzystywano je w celach leczniczych podczas zabiegów krioterapii 

miejscowej jak i ogólnoustrojowej. Z biegiem czasu udowodniono korzystny wpływ 

niskich temperatur na organizm człowieka . 

W kolejnych latach zaczęto wykorzystywać temperatury kriogeniczne w medycynie 

do usuwania patologicznie zmienionych tkanek. Przy pomocy specjalnych aplikatorów 

możliwe było bezpośrednie zamrożenie danej tkanki bez uszkadzania tkanek jej 

otaczających, dzięki czemu chorzy szybciej powracali do zdrowia. 

Istotną metodą w XXI wieku wykorzystania cieczy kriogenicznych jest kriokon-

serwacja stwarzająca wiele możliwości do poznania ludzkiego organizmu, przecho-

wywania materiałów biologicznych z czym wiążą się ogromne możliwości, które 



 

 

Zastosowanie niskich temperatur w medycynie 

 

189 

mogą zostać wykorzystane w kolejnych latach. Przy pomocy tej metody możliwe jest 

długotrwałe przechowywanie tkanek bez ich uszkodzenia dzięki czemu mogą zostać 

wykorzystane a nie zmarnowane. 

Możliwości skrajnie niskich temperatur są ogromne, nie tylko w medycynie ale 

także w innych działach nauki. 

6. Wnioski  

 Temperatury kriogenicze wykorzystywane są w wielu działach medycyny takich 

jak onkologia, ginekologia, flebologia, dermatologia, okulistyka, laryngologia, 

kardiologia i gastrologia, 

 Kriokonserwacja daje znaczące możliwości w poznawaniu organizmu. 
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Zastosowanie niskich temperatur w medycynie 

Streszczenie 

Lecznicze wykorzystywanie ujemnych temperatur sięga czasów starożytnych. W 2500 r. p.n.e. w Egipcie po 

raz pierwszy wykorzystano lecznicze działanie zimna do uśmierzania bólu przy stanach zapalnych. 

Hipokrates zaobserwował, że zimne okłady z lodu i śniegu prowadzą do zmniejszenia krwawień, obrzęków 
oraz bólu spowodowanego urazem. Rozwój krioterapii nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy to fizycy nabyli 

umiejętność skraplania gazów. W 1907 roku Whitohous skonstruował urządzenie uwalniające opary ciekłego 

azotu, które stosował w dermatologii oraz do niszczenia nowotworów zlokalizowanych powierzchniowo. 

Dzięki tym osiągnięciom stała się możliwa produkcja gazów na dużą skale oraz możliwość ich 
przechowywania i praktycznego wykorzystania w medycynie. Obecnie krioterapia stosowana jest w leczeniu 

urazów, zmian przeciążeniowych, dyskopatycznych, chorób układowych tkanki łącznej, stwardnienia 

rozsianego (SM) i wielu innych. Skrajnie niskie temperatury znalazły również zastosowanie w kriochirurgii ze 

względu na możliwość całkowitego zniszczenia tkanek zmienionych chorobowo. Wykorzystanie zimna 
w 2tych dziedzinach medycyny pozwala na skrócenie okresu powrotu do zdrowia, zmniejszenie liczby 

powikłań i zmniejszenie bólu. 

Słowa kluczowe: niskie temperatury, medycyna, krioterapia  

Application of low temperatures in medicine 

Abstract 

Medicinal use of low temperatures dating back to ancient times. In 2500 BC, in Egypt, low temperature 
treatment has been used for the first time to relieve pain in inflammatory states.  

Hippocrates observed that cold packs and snow contribute to reduction of bleeding, edema and pain caused 

by trauma. The development of cryotherapy has occurred at the end of the nineteenth century when 

physicists developed the process for the liquefaction of gases.  
In 1907 Whitehouse constructed a device releasing vapors of liquid nitrogen, that that have been used in 

dermatology and to destroy surface tumors. Because of these achievements, large-scale production and 

storage of gas as well as its application in medicine became possible.  

Nowadays, cryotherapy is used in the treatment of traumas, overload, discopathy, systemic connective 
tissue diseases, multiple sclerosis (MS) and many others diseases. Extremely low temperatures have also 

been used in cryosurgery because of their ability to destroy completely diseased tissues.  

The application of cold in these areas of medicine allows to shorten the recovery period and reduce the 

number of complications as well as pain level. 
 Keywords: low temperature, medicine, cryotherapy 
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Zmiany ludzkiego ciała  

– protezy i technologie tworzące człowieka X 

1. Wprowadzenie  

Ciało w dziejach człowieczeństwa miało zawsze duże znaczenie. To, co było dla 

nas ważne nie tylko pochodziło z funkcjonalności, ale również ze strony estetyki i choć 

same kanony piękna cały czas się zmieniały i zmieniają się nadal, to do wyglądu 

przykładamy szczególne znacznie. Człowiek zawsze starał się rekompensować, jeżeli 

oczywiście miał do tego sposobność, swoje cielesne niedoskonałości i ułomności.  

W tej pogodni za wspomaganiem naszego ciała doszliśmy bardzo daleko. Dzisiaj 

żyjemy w czasach, gdzie istnieją coraz doskonalsze techniki komputerowe, powszech-

ne stało się używanie drukarek 3D, egzoszkielety nikogo nie zaskakują, nasze protezy 

stały się już nie jedynie rekompensatą, a raczej przedłużeniem, udoskonaleniem na-

szych możliwości. Owo wspomaganie nie dotyczy już jedynie naszego zewnętrznego 

aspektu, ale również wewnętrznego. Mówimy tutaj zarówno o rozwiązaniach wyko-

rzystujących technologię maszyn jak i takie, które wykorzystują tkankę biologiczną. 

To wszystko tworzy bardzo szerokie spektrum możliwości, jakie ludzkość ma już 

do dyspozycji lub zaraz będzie mieć . Żyjemy w świecie, gdzie część ludzi z niepełno-

sprawnością ruchową może z powodzeniem konkurować z ludźmi bez jakichkolwiek 

problemów. Jest to niesamowita szansa dla tych, którym kalectwo odebrało nie tylko 

zdolność do normalnego poruszania się, ale również możliwość realizowania swoich 

ambicji, marzeń, a więc mówiąc ogólniej – samorealizacji.  

O tym, jak się zmieniamy i co dzięki tym zmianom możemy osiągnąć mówią nam 

również naukowcy, którzy przekonują nas o nieubłagalnym nadchodzeniu wizji 

transhumanistycznych. Obejmują one zmiany od powstania cyborgów poprzez roboty 

nieodróżniające się niczym zewnętrznie od człowieka aż do możliwości zmian 

genetycznych człowieka przeprowadzanych dla potrzeb eksploracji naszego układu 

słonecznego i może nawet reszty kosmosu. 

Uważam, że mając w perspektywie owe wizje przyszłościowe i będąc świadomym, 

co do tej pory osiągnęliśmy w tej dziecinie, należy przyjrzeć się naszemu ciału aby 

móc stwierdzić gdzie i na jakich zasadach powinniśmy rozważać jakiekolwiek zmiany 

w naszym ciele. Chodzi o zakres zmian od tych oczywistych jak kompensacja braku 

poprzez celowe zmiany genetyczne w celu uzyskania odpowiedniego skutku. Ten cały 

projekt nazwałem tworzeniem człowieka X, gdzie nasze X jest niewiadomą, która 

dopiero w przyszłości będzie mogła zostać zastąpiona odpowiednią frazą czy też 

określeniem.  
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2. Cel pracy 

Celem pracy jest wskazanie różnych możliwości, które nam nowe technologie 

przynoszą oraz jakie kontrowersje mogą one budzić. Swoje rozważania opieram na 

analizie literatury naukowej oraz wybranych wystąpieniach naukowców związanych 

z najnowszymi odkryciami oraz futurystycznym wizjami. Postaram się odnieść do tych 

technologii pod względem etycznym i znaleźć, chociażby tylko robocze ramy, w jakich 

powinniśmy działać, wskazać kiedy może to budzić wątpliwości i powinniśmy 

zaprzestać badań lub wprowadzania w życie którejś z technologii. Zdaję sobie dosko-

nale sprawę z tego, że to o czym będę teraz pisał w żadnym wypadku nie można 

oceniać w kategoriach binarnych, tak-nie, dobro-zło. Można jednak pokusić się 

o pewne obserwacje, które mogą, przynajmniej na chwilę obecną wskazać, które 

z dróg są znacznie bezpieczniejsze, a co za tym idzie pewniejsze. Swoje rozważania 

rozpocznę od wizji filmowych, które w ciekawy sposób unaoczniają nam problemy 

jakie mieliśmy, mamy i z jakimi będziemy musieli zapewne się jeszcze spotkać przy 

dalszym rozwoju niektórych wspomnianych już dziedzin.  

3. Wizje przyszłości człowieka 

Na chwilę obecną możemy jedynie przypuszczać jak nasze ciało w przyszłości 

będzie funkcjonować lub wyglądać. Warto, zanim przejdziemy do konkretnego 

omówienia różnych rodzajów modyfikacji, spojrzeć jak my przedstawiamy nas 

samych. Jest to wartościowe spojrzenie ponieważ pokazuje nasze lęki oraz nadzieje, 

jakie wiążemy z przyszłością. Omówię tutaj trzy wizje filmowe rzucające światło na 

ewolucję naszego myślenia o ciele i technologiach, jakie nam już w dzisiejszym 

świecie towarzyszą. Każdy z filmów będzie dotyczyć nieco innej tematyki. Dwa z nich 

będą odnosić się do wizji związanych z transplantologią, jednak podejście ich jest 

zupełnie różne, trzeci natomiast – do projektowania genetycznego człowieka. 

Zaczynając więc od rodzimego podwórka, wizję, którą chciałbym omówić 

przedstawia film z 1968 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy pod tytułem „Przekładaniec” 

[1]. To krótkie dzieło w humorystyczny sposób pokazuje problemy, które według twórcy 

mogły się wiązać z transplantologią i choć oczywiście sam film należy traktować 

z przymrużeniem oka, to nie da się ukryć, że porusza on bardzo ważną kwestię 

a mianowicie, jak traktować przeszczepione narządy. Nie tylko problematyczna jest 

kwestia prawna, kto jest kim i czy za biologicznym ciałem mogą iść jakieś zewnętrzne 

odpowiedzialności (tak jak w filmie z pozwem o alimenty), ale również czy istnieje jakiś 

ładunek, nazwijmy go „osobowościowym”, w przeszczepionych częściach ciała? 

Z naszą dzisiejszą wiedzą może to się wydać naiwnymi pytaniami czy też wątpliwoś-

ciami. Faktem natomiast jest, iż po pierwszych przeszczepach serca dla pewności pytano 

biorców czy rozpoznają i czy coś odczuwają do członków rodziny dawcy. Przykład ten 

pokazuje jak duży wpływ na nasze racjonalne myślenie ma tradycja czy też jak łatwo 

nam wątpić w fakty, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. 

Kolejnym filmem jest wzruszająca opowieść pod tytułem „Never Let Me Go” 

(polski tytuł „Nie opuszczaj mnie”) [2]. Ten film z roku 2010 w reżyserii Marka 

Romanka jest wizją, w której genetyka poszła w nieco innym kierunku. Zaczęto 
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produkować ludzi, którzy w swojej przyszłości mieli jedynie jedno zadanie, a miano-

wicie zostać dawcą organów. Chociaż są oni na początku wychowywani w odosob-

nieniu, to swoje dorosłe/nastoletnie życie wiodą w normalnym społeczeństwie. Jedyną 

różnicą jaka jest między nimi a ludźmi nie będącymi klonami to fakt, że oni wiedzą do 

czego zostali stworzeni i ich życie sprowadza się do czekania na kolejne operacje. Co 

więcej, nie ma w stosunku do nich żadnego ograniczenia jeżeli chodzi o ilość oddawa-

nych organów. W przypadku, gdy pobiera się organ niezbędny do życia, nie ma 

nigdzie mowy o pytaniu o zgodę owej istoty ludzkiej. Jest to jej funkcja, a umierając na 

stole operacyjnym spełnia swoje przeznaczenie. Główny wątek mówi nam o przyjaźni 

i miłości między klonami, a więc przedstawia nam ich jako całkowicie normalnych 

ludzi. W naszych rozważaniach nie jest to tak ważnym aspektem, jednak wchodzi 

w nasze poglądy pewnym klinem, który nawiązuje do tematyki związanej z podjudź-

mi. Film ten jest pewnym ostrzeżeniem, jak może się zakończyć zajmowanie się 

genetyką. W tym konkretnym przypadku klonowaniem. Moim zdaniem film ten 

ukazuje też czym może skończyć się zła kontrola lub jej zupełny brak oraz brak 

głębszej refleksji nad osiągnięciami ludzkości.  

Ostatnim filmem jest Gattaca[3] reżyserii Andrew Niccol’a z roku 1997. Jest to 

wizja przyszłości, gdzie inżynieria genetyczna została udoskonalona i powszechnie 

stosowana również w stosunku do człowieka. Spowodowało to segregację społeczną, 

gdzie sukces mogły odnieść jedynie jednostki genetycznie zmodyfikowane. Były one 

wolne od chorób i doskonałe w wyglądzie. Główny wątek ma za zadanie, jak się 

wydaje, pokazać, że człowiek nawet z wadami (główny bohater nie był zmodyfi-

kowany genetycznie) może osiągnąć sukces. Interesująca jest postać Jerome Eugene 

Morrow granego przez Jude Law. Gra on człowieka genetycznie zmodyfikowanego, 

który uległ wypadkowi przez co został trwale sparaliżowany od pasa w dół, jednak nie 

mogąc się pogodzić ze swoim losem i nie chcąc zmienić swojego statusu społecznego 

postanawia wykorzystać wspomnianego głównego bohatera Vincenta Freeman’a 

(Ethan Hawke), by ten w zamian za jego materiał biologiczny (naskórek, krew, włosy, 

paznokcie) pracował jako on i utrzymywał go. Pozwoliło to głównemu bohaterowi na 

spełnienie swojego marzenia i lot w kosmos. Mamy więc wizję kastowego, eugenicz-

nego społeczeństwa, gdzie urodzenie, a właściwie modyfikacje genetyczne decydują, 

jaką pozycję społeczną będzie się reprezentować. Warto tutaj też zwrócić na sugestię 

twórców, która ukryta jest w nazwiskach naszych bohaterów. 

Oczywiście ilość filmów można by mnożyć, jednak uważam, że te trzy w dosko-

nały sposób pokazują, jakie obawy w nas, ludziach istnieją. Wydaje się, że dzieła te 

charakteryzuje jedna, bardzo ważna idea, a mianowicie, każde z nich pokazuje pewien 

terror, jaki zafundowały nauki ścisłe, głównie medycyna i biologia, społeczeństwu. 

4. Protezy różnych części ciała  

Defekty ciała istniały od zarania dziejów i jednostki czy też całe społeczeństwa 

w różny sposób sobie z tymi defektami radziły. Bywały oczywiście bardzo radykalne 

pomysły i rozwiązania, jak chociażby u Platona [4], który polecał ukrywać dzieci 

niedołężne czy w Sparcie, gdzie owe niedołężne dzieci były zabijanie[5]. Wiele jednak 
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defektów powstawało w czasie życia już dorosłego człowieka. Były one efektami 

różnego rodzaju wypadków, wojen czy też chorób. Również dzisiaj wspomniane 

powody są jak najbardziej aktualne i spotykane w każdym społeczeństwie. Chociaż 

dzisiaj wygląd oraz materiały, jakie są wykorzystywane do tworzenia protez radykalnie 

się różnią od tych z przeszłości to ich funkcja, co do zasady, pozostaje w sumie nie 

zmieniona, jeżeli mówimy oczywiście o chęci rekompensaty pewnej straty. Zupełnie 

inaczej ma się kwestia zwiększania naszych możliwości. Jest to materia dość nowa 

i w przeszłości, ze względu na brak odpowiednich technologii, zupełnie nieznana. 

Chociaż oczywiście z pewnością były zauważane różnice w trwałości metalicznej 

protezy a prawdziwej ręki chociażby w zetknięciu z mieczem. Trudno to nazwać 

zwiększeniem potencjału całej ręki czy też człowieka. Był to jedynie pewien aspekt, 

który nie mógł powodować u nikogo chęci odcięcia kończyny by zastąpić ją oporną, 

ciężką ale za to odporną na ostrze miecza protezą. 

Przechodząc już do szczegółowszego opracowania zagadnienia dotyczącego protez 

warto wspomnieć, że choć była tutaj mowa głównie o całych kończynach to protezy 

mogą być zupełnie inne, mniejsze, jak to zobaczymy niedługo, dotyczące jedynie 

części kończyny czy też małej części ciała np. nosa. Dzisiaj również estetyka protez ma 

duże znaczenie, a niektóre z istniejących można nazwać dziełami sztuki. Owe protezy 

estetyczne również mają niemałe znaczenie dla ludzi, zwłaszcza mając na uwadze jak 

dużą wagę przykładamy (jako społeczeństwo) do bycia atrakcyjnym dla płci 

przeciwnej czy też potencjalnych partnerów/partnerek.  

4.1. Historia 

Jak już zostało wspomniane protezy istniały już od najdawniejszych lat. Jednym ze 

sławniejszych odkryć jest proteza palucha znaleziona w Egipcie, na którą składały się 

kawałek skóry, wymodelowane, koloryzowane drewno oraz sznurek – znana również 

jako Kairski Paluch (Cairo toe). Proteza ta jest wykonana bardzo pomysłowo ponieważ 

dzięki połączeniu kilku kawałków drewna ułatwiała poruszanie się [6]. To niezwykłe 

odkrycie datowane jest na okres między 950 a 710 rokiem przed naszą erą, a proteza 

należała do kobiety. Drugą co do wieku protezą jest również paluch u nogi, również 

odkryty w Egipcie[6]. Choć jest datowana na co najmniej sto lat później i nie jest tak 

dobrze wykonana jak jej starsza odpowiedniczka, jest po pierwsze znacznie prostsza 

z  jednego kawałka, a zrobiona została z karonażu (mieszanki lnu, gipsu oraz kleju). 

Co ciekawe obydwie te protezy spełniają doskonale swoją funkcję i pomagają 

w chodzeniu, co zostało udowodnione przez dr Jacqueline Finch [7]. Kolejną wartą 

uwagi protezą jest noga, datowana na około 200 lat przed naszą erą [8], jaka została 

znaleziona w Środkowej Azji. Mężczyzna, który był właścicielem tej protezy cierpiał 

na deformację jednej ze swoich nóg, przez co miał ją ciągle zgiętą pod kontem 80 

stopni. Cała proteza składa się z drewna topoli zastępując nogę, kopyta konia, które 

odgrywało rolę stopy oraz zapewne sznurków, których istnienie sugerują dziury 

w drewnie, służące zapewne przywiązywaniu protezy do nogi.  

Równie ciekawym znaleziskiem, choć tutaj mowa o protezach kosmetycznych, jest 

sztuczne oko, którego wiek szacowany jest na pięć tysięcy lat, a które jest przypisy-
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wane perskiej księżniczce [9]. Artefakt jest o tyle ciekawszy, że został wykonany 

z dużą precyzją i możemy na nim znaleźć złote nici, które odwzorowywały dokładnie 

samo oko-tęczówkę. 

Na co zwróciłem uwagę zgłębiając się w historii protez to to, że protezy rąk 

powstały znacznie później niż protezy nóg. Można by zastanowić się dlaczego tak jest. 

Oczywistym jest, że urazy kończyn górnych i ich deformacje istniały tak jak dzisiaj 

również wtedy. Wydaje mi się, że spowodowane jest to tym, iż znacznie ważniejsze 

oraz łatwiejsze było stworzenie kończyn dolnych, natomiast utrata ręki nie wiązała się, 

aż z takimi problemami jak ułomność w poruszaniu się, nie mówiąc już o technice, 

jaka byłaby potrzeba, by taka sztuczna ręka miała jakąkolwiek funkcjonalność. 

Natomiast bardzo ciekawe protezy powstawały już w wiekach średnich, gdzie sztuczna 

ręka była w stanie utrzymać broń w ręku i dzięki czemu rycerze nawet po amputacjach 

mogli wracać na pola bitwy [10]. 

Przez wiele lat to właśnie był szczyt osiągnięć, na jaki pozwalała technologia. Choć 

zmieniały się materiały, to dopiero cyfryzacja i mocny rozwój technologii pozwoliły 

przesunąć się dalej w tematyce protez. 

4.2. Dzisiejsze możliwości 

W naszych czasach możliwości rekonstrukcji, odbudowywania oraz wspomagania 

ciała ludzkiego są na nieporównywalnie wyższym poziomie zaawansowania. Najlep-

szym przykładem jest Hugh Herr [11], który pracuje nad udoskonaleniem bionicznych 

protez i dąży do trwałego połączenia ciała z protezą. Jest on niezwykle ciekawą 

postacią ponieważ sam nie posiada nóg, które stracił w wypadku (a porusza się na 

nogach bionicznych). Jego przypadek pokazuje nogi, które nie tylko w zależności od 

czynności jaką mamy zamiar wykonywać są dopasowywane, ale również owe nogi są 

na tyle doskonałe, że bez większego problemu będą one wykonywać swoje zadanie 

lepiej niż prawdziwe. Ma on również swój wkład w egzoszkielety, których potencjał 

jest niesamowicie duży i które bez wątpienia zmieniłyby życie wielu chorych ludzi, 

którzy sami nie są wstanie się poruszać.  

Nie tylko w udoskonaleniu protez kończyn dolnych posuwamy się do przodu, 

również i górne protezy coraz lepiej spełniają swoje zadanie. Żeby jednak stworzyć 

odpowiednią protezę, która będzie spełniać wszelkie wymagania konieczna jest bardzo 

dokładna technologia. O tym jak skomplikowana technologicznie musi być proteza 

obrazuje poniższy cytat, który traktuje o budowie kończyny górnej: 

„Skonstruowanie funkcjonalnych protez kończyn górnych jest dużym wyzwaniem 

dla inżynierów i lekarzy ze względu na skomplikowanie oraz precyzję wykonywanych 

czynności. Ludzką rękę można anatomicznie rozdzielić na 18 części, które są 

połączone 17 elementami ruchomymi.(…) Posiada ona również 22 stopnie swobody 

i 23 stopnie ruchliwości. 

Do podstawowych wymagań stawianych protezom zalicza się:  

 dopasowanie do ciężaru i wymiarów naturalnej ręki, 

 łatwą sterowalność zużywającą małą ilość energii,  

 brak emisji hałasu podczas używania protezy,  
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 system sterowania umożliwiający jak najdokładniejsze chwytanie przedmiotu” [12]. 

Nic zatem dziwnego, że technologia, która osiąga taką precyzję i spełnia wszystkie 

powyższe wytyczne bez dodatkowej pracy przekracza zdolności wrodzone człowieka. 

Chociaż nie jest to celem samym w sobie, to zapewne powinniśmy się przygotować, że 

zaczną się pojawiać coraz doskonalsze protezy, dla których biologiczne odpowiedniki 

nie będą stanowić żadnej konkurencji.  

5. Implantologia, transplantacja i wspomaganie organów 

Do tej pory mówiłem o tym co „sztuczne”. Teraz omówię w paru zdaniach to, co 

ma pomagać pokonywanie naszej ułomności poprzez wymianę biologicznych części 

naszego ciała na inne biologiczne lub też na wprowadzanie sztucznego ciała, jednak 

nie aby zastąpić biologiczną tkankę, a raczej żeby ją wspomóc. Transplantacje orga-

nów, wprowadzanie implantów do ciała celem wspomagania organów np. jak rozrusz-

nik serca, poważnie ingeruje w to, co uznajemy za nasze ciało i wydaje się, że więk-

szość debaty na temat słuszności przeszczepów mamy za sobą i znaczna większość 

ludzi nie widzi w nich nic złego, a wręcz przeciwnie, uważa to za pewną szansę dla 

tych, którzy ciężko chorują, mieli wypadek itp. Nadal jednak poszukujemy najlepszych 

metod na uzyskanie „powszechnego” dostępu do organów. Prowadzone są badania nad 

hodowaniem organów w ciele świń, hodowlami tkanek czy też drukowaniem 

w technologii 3D [13]. Te wszystkie metody wydają się obiecujące, jednak nadal 

najbardziej efektywną metodą jest pozyskiwanie organów od osób ze stwierdzoną tzw. 

śmiercią mózgową i choć sama transplantologia nie ma za dużo przeciwników to już 

koncepcja śmierci mózgowej ma ich całkiem sporo, a burzliwe debaty cały czas się 

toczą nad jej trafnością i słusznością. Temat ten jest o tyle skomplikowany, że na 

świecie istnieje co najmniej kilka definicji śmierci mózgowej nie mówiąc już 

o kryteriach, które mają wyznaczać ową śmierć.  

6. Modyfikacje genetyczne 

Od pewnego czasu głośno jest o nowej technologii, która nazywa się w skrócie 

CRISPR-Cas9
2
 [14], a ja będę używać jedynie CRISPR [15], nie chcąc wchodzić tutaj 

w szczegóły techniczne dotyczące jak dokładnie ta metoda działa oraz jak można ją 

implikować do organizmu żywego, chciałbym poświęcić parę zdań na temat możli-

wości jakie owa rzecz wprowadza w nasze życie.  

Ogólnie ujmując działanie wspomnianego CRISPR chodzi o naprawianie kodu 

genetycznego DNA poprzez precyzyjne zmiany w jego kodzie za pomocą białka oraz 

fragmentu RNA. Polega to na przerwaniu kodu w odpowiednim miejscu oraz pono-

wnym „sklejeniu” już z wprowadzoną zmianą. Jest to zatem niesamowicie precyzyjna 

metoda, którą można zaprogramować tak by zmieniała konkretną rzecz, cechę nie 

wpływając przy tym na całą resztę. Na popularność jej ma również wpływ relatywna 

prostota oraz niskie koszty związane z nią. 

                                                                   
2 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 
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Jednak po co mielibyśmy tak bardzo wchodzić w geny i je zmieniać? Odpowiedź 

na to nie jest tak oczywista i wymaga spojrzenia z kilku stron. Po pierwsze dzięki 

takiej metodzie możemy tworzyć jednostki chorobowe u zwierząt, które chcemy leczyć 

w przyszłości u ludzi, po wtóre mamy możliwość pomagania i leczenia chorób 

genetycznych u ludzi. Również dzięki tej metodzie możemy walczyć z antybiotyko-

odpornością poprzez unieszkodliwianie genów odpowiedzialnych za to. Istnieje jednak 

również bardziej niepokojący aspekt tej techniki, który już został unaoczniony przez 

chińskich naukowców [16], a mianowicie użycie CRISPR’a na ludzkim zarodku. 

Pokazuje nam to, że już nie jedynie w torii ale również faktycznie możemy progra-

mować ludzi.  

Oczywiście pozostaje jeszcze sporo problemów natury technicznej, chociażby jak 

bezpiecznie wprowadzać zmiany do organizmu żywego. Czy może to się wiązać 

z jakimiś problemami, które uwidaczniają się dopiero w długofalowych obserwacjach. 

Istnieje również duża niewiedza na temat samego DNA, która sekwencja odpowiada za 

co i czy jak ją „wymienimy” to czy przez to zmienimy coś jeszcze, czy też nie.  

Chociaż prace jeszcze są w fazie laboratoryjnej, to według jednego z odkrywców tej 

metody w ciągu 10 lat [16] możliwe będzie, że zacznie ona normalnie funkcjonować 

w medycynie, a więc wizja genetycznie modyfikowanego człowieka (choć jako sam 

pomysł nie nowa) stanie się prawdziwa, co będzie wielkim przełomem dla wszystkich 

chorych na choroby genetyczne 

7. Czy powstaną kiedyś twarde granice ingerencji w ciało i jego zmiana?  

Chociaż powyższe pytanie zdaje się wręcz prosić o odpowiedź twierdzącą to 

wydaje mi się, że ze względu na ilość wyzwań jakie sami przed sobą stawiamy jest to 

raczej pytanie pozostawione samo sobie i jedyne na co można liczyć to nadzieja, że 

w przyszłości te granice rzeczywiście zostaną określone. Niewątpliwie w niektórych 

aspektach te granice zostaną znacznie szybciej wyznaczone niż w innych, tak jak już 

mamy np. przy klonowaniu ludzi, czy też przy użyciu CRISPR’u na embrionach 

ludzkich. 

 Dlaczego takie przyjmuję tutaj stanowisko? Głównym powodem tego jest 

niesamowite przyspieszenie techniki w niektórych dziedzinach, które spowodowały 

uruchomienie i niemal urzeczywistnienie ambicji człowieka kolonizacji nowych 

planet. Jednak, żeby myśleć o dalszym zasięgu, niż nasz układ słoneczny, należałoby 

wypróbować bliższych możliwości. Sama kolonizacja Marsa daje nam już powody, dla 

których powinniśmy poważnie pomyśleć o pewnym przekształceniu, udoskonaleniu 

człowieka, naszego ciała. 

Kolejnym pytaniem, jakie moglibyśmy sobie zadać to dlaczego mielibyśmy chcieć 

kolonizować inne planety? Ewentualnie dlaczego mielibyśmy wyjść z pomysłem 

kolonizacji poza nasz układ słoneczny? Choć dla wielu może się wydawać odpowiedz 

na to pytanie trywialna, to właśnie taka ona jest, a mianowicie to wszystko powinno 

zagwarantować nam, jako ludzkości, przetrwanie ewentualnego totalnego kataklizmu 

katastrofalnego w skutkach w sytuacji, gdy cała nasza cywilizacja będzie znajdować 
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się na jednej planecie, w jednym układzie słonecznym, czyli dokładnie tak, jak jest 

w chwili obecnej. 

Wracając jednak do tematyki Marsa, jakie istnieją tam przeszkody, że pewne 

zmiany w nas są konieczne? Chociaż słyszymy o tym, że na Marsie była kiedyś woda 

i możliwe, że życie, to jednak bardzo się on różni od naszej Planety. Już nawet podróż 

na Marsa stawia przed astronautami duże wyzwanie. Brak grawitacji powoduje zanik 

mięśni oraz problemy z gęstością kości. Na samym Marsie nasze ciała nie przystoso-

wane są do tak dużych dawek promieniowania, nie mówiąc już o takich niewiadomych 

jak rozwój płodu w środowisku o zmienionej grawitacji. Do tego wszystkiego 

dochodzi problematyka uprawy roślin na jałowej, marsjańskiej ziemi oraz temperatury, 

których średnia wynosi -60 stopni Celsjusza [17]. 

Możliwe, że na postawione przeze mnie pytanie nigdy nie doczekamy się odpo-

wiedzi, albo nigdy ona nie będzie pełna w stosunku do wszystkich aspektów człowie-

ka. Być może tej odpowiedzi musi udzielić każdy z nas indywidualnie i tylko na takim 

poziomie będziemy w stanie powstrzymać różne zmiany jakie są już proponowane lub 

będą wkrótce.  

8. Podsumowanie 

Czy to, co zostało przedstawione powyżej można ocenić jednoznacznie jako dobre 

lub złe? Wydaje się, że nie. Czy prowadzi to do wielu wątpliwości natury etyczniej? 

Z pewnością tak. Chociaż w tym miejscu trudno opisać wszystkie aspekty, możliwości, 

przykłady, jakie mogą się mieścić pod pojęciem zmiany ciała lub też zmiany w ciele to 

uważam, że zostały pokazane trzy najważniejsze aspekty w jakich te właśnie zmiany 

zachodzą. 

Z pewności im dalej posunięte modyfikacje, tym większy będzie to budzić sprzeciw 

społeczny i z pewnością w przyszłości nie raz będziemy świadkami, różnych regulacji 

prawnych, protestów, skandali, o których teraz nawet trudno pomyśleć, a które będą 

właśnie związane z tą tematyką.  

Jaki więc będzie nasz człowiek X? Osobiście głęboko wierzę, że będzie to nadal 

człowiek z krwi i kości, a przynajmniej główne jego organy. Będzie to człowiek, który 

będzie w dużej mierze pozbawiony słabości cielesnych związanych np. z chorobami, 

ale który nie będzie rościł sobie prawa do miana nad-człowieka lub też post-człowieka. 

Z pewnością zmiany, które nakreśliłem spowodują, przynajmniej na początku, pewne 

zachwianie w strukturach społecznych. Być może wyłoni się pewna nowa elita 

społeczna. Nie upatrywałbym jednak w tym jakichś wizji apokaliptycznych i nie 

wiązałbym tego z wizjami o uciśnieniu „czystego” człowieka, terroru nadczłowieka 

itp. Są to wizje, które zawsze towarzyszą w różnych formach człowiekowi i są 

wyrazem pewnego lęku przed tym, co nieznane. Jak powiedział kiedyś Peter Singer 

„Łatwo nam krytykować uprzedzenia naszych dziadów, od których uwolnili się już 

nasi ojcowie” [18]. 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by do nowych rozwiązań podchodzić ostrożnie 

i z pewną dozą nieufności. Nawet gdyby miało to spowodować pewne spowolnienie 

w niektórych wspomnianych przeze mnie dziedzinach, to wydaje się to właściwym, 
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szczególnie, jeżeli dzięki temu możemy uniknąć niebezpiecznych wypaczeń, które 

mogą się wyłonić bez odpowiedniej kontroli, refleksji oraz poznania.  
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Zmiany ludzkiego ciała – protezy i technologie tworzące człowieka X 

Streszczenie 

Tekst przedstawia problematykę związaną z konsekwencjami zmiany ciała przez zastosowanie różnego 

rodzaju protez oraz technologii. Wychodzi on od krótkiego przeglądu filmowego, który pokazuje jak 

postrzegamy zmiany ciała i z czym nam się to kojarzy. Unaocznione są obawy, jakie te zmiany ze sobą 
niosą, a w szczególności transplantologia oraz zmiany genetyczne. Celem tekstu jest przeanalizowanie 

wspomnianych wizji, tekstów naukowych oraz niektórych, wybranych przedstawień naukowców, dzięki 

którym dokładnie można pokazać, w jaki sposób rozwijały się technologie wykonania protez. Omówione 

są również aspekty związane z wcześniej wspomnianą transplantologią oraz z metodą edycji genomu 
znaną pod nazwą CRISPR-Cas, która prawdopodobnie przyniesie rewolucję w zwalczaniu chorób 

genetycznych. Przytoczone zostały powody, dla których badania nad zmianami w ciele są konieczne 

i dlaczego powinniśmy dalej w tym kierunku podążać, chociaż z odpowiednią ostrożnością.  

Słowa kluczowe: proteza, ciało, zmiana, biotechnologie, geny 

Changes of human body – prostheses and technologies creating the human X 

Abstract  
The text presents issues related to the consequences of changing the human body with various types of 

prostheses and technologies. In the beginning there is a short film review that shows how we perceive body 

changing and what we associate it with. It shows fears caused body changes, in particular due to trans-

plantology and genetic changes. The aim of this work is to analize the afore mentioned views, scientific 
texts and chosen scientific works showing the development of the prostheses’ technology. Moreover, 

aspects related to the aforementioned transplantology and the CRISPR-Cas genome editing method are 

discussed. The latter one is likely to lead to revolution in the fight against genetic diseases. Finally, reasons 

for research on body changes are presented and the arguments why it is necessary and why we should 
continue to follow in this direction, albeit with caution, are shown. 

Keywords: Prosthesis, body, change, biotechnology, genes 
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Zastosowanie suchej igłoterapii  

w leczeniu dolegliwości bólowych zlokalizowanych  

w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa 

1. Wstęp  

Kiedy stosuje się „Dry needling” i czym jest ta metoda? 

Sucha igłoterapia (Dry needling) wywodzi się z zachodniej medycyny, gdzie była 

tworzona i udoskonalana przez niemieckich, skandynawskich i amerykańskich lekarzy 

i fizjoterapeutów. Igłoterapia to rodzaj zabiegu fizjoterapeutycznego, który jest 

stosowany w leczeniu punktów spustowych i maksymalnych punktów bólowych, czyli 

miejsc o wzmożonym napięciu włókien mięśniowych, z których ból promieniuje poza 

miejsce występowania tego punktu. 

Używa się ją w celu likwidacji dolegliwości bólowych głowy, stawów obwo-

dowych i kręgosłupa. Zabieg poprzedzony jest przeprowadzeniem wywiadu w zakresie 

występujących dolegliwości oraz badania fizykalnego. Terapeuta wykonuje badanie 

palpacyjne w celu precyzyjnego określenia źródła bólu [1-4]. 

 Igłoterapia jest nazywana „suchą”, ponieważ w zabiegu nie używa się żadnych 

środków leczniczych, maści ani leków. Przeszkolony terapeuta – lekarz lub fizjotera-

peuta wykonuje nakłucie bardzo cienką igłą miejsce punktu ogniskującego ból. 

Pomimo skuteczności innych zabiegów fizjoterapeutycznych takich jak: masaż, laser, 

pole elektromagnetyczne, ultradźwięki czy kinezyterapia, których efekt widoczny jest 

często po zakończeniu serii zabiegów, sucha igłoterapia daje natychmiastowe 

zmniejszenie dolegliwości ponieważ igły docierają bezpośrednio do ogniska bólu i dzięki 

temu ryzyko nawrotu wystąpienia dolegliwości bólowych spowodowanych miejscowym 

wystąpieniem punku spustowego maleje do minimum [5-6].  

Pomimo natychmiastowej poprawy po zastosowaniu suchego igłowania sesje 

terapeutyczne stosuje się kilkukrotnie w kilkudniowych odstępach czasowych w celu 

utrwalenia efektów zabiegu. Należy jednak zaznaczyć że terapia z zastosowaniem 

suchej igły nie jest podstawową i wykonywaną jako pierwszą u wszystkich pacjentów 

metodą. Zanim zostanie wykonany zabieg nakłucia punktu spustowego lub maksy-

malnie bolesnego u pacjenta, stosowane są metody fizykoterapii – naświetlania 

lampami (sollux lub bioptron), laseroterapia, terapia ultradźwiękami, kinesio taping 

                                                                   
1 Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w , Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
2 Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej - InBio, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
3 Studium Doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
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oraz masaże i terapię manualną. Zastosowanie metody „Dry needling” jest bardziej 

stosowane jako ostateczność pomimo dużej skuteczności działania. Aby zabieg suchej 

igły był wykonany jak najbardziej efektywnie nieodłącznym elementem i podstawową 

częścią zabiegu jest dokładna diagnostyka każdego obszaru, na którym ma zostać 

wykonane nakłucie. Lekarz lub fizjoterapeuta, który wykonuje zabieg musi dokładnie 

ocenić źródło promieniowania bólu i miejsce ogniskowe, aby wkłuć się dokładnie 

w punkt spustowy lub punkt maksymalny.  

Między innymi w książce Philippa Richtera i Erica Hebgena „Punkty spustowe 

i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej” znajdziemy 

szczegółowe charakterystyki lokalizacji występowania punktów spustowych [7-8]. 

2. Praktyka – zastosowanie praktyczne w leczeniu punktów spustowych  

Igłoterapia leczy i redukuje napięcia i stany bólowe niemal od razu do najniższych 

warości w skali analogowo-wzrokowej (VAS) dzięki opracowywaniu igłami strefy 

mięśniowo-powięziowej, a to właśnie mięśniowo-powięziowe punkty spustowe 

stanowią najpowszechniejszy powód dolegliwości bólowych w układzie mięśniowo-

szkieletowym [10-11]. Ignorowanie tego patologicznego zjawiska może prowadzić do 

zmniejszenia zakresu ruchu w dotkniętych bólem mięśniach, najczęściej tych odpowie-

dzialnych za utrzymanie postawy ciała [12]. MPPS to nic innego jak nadwrażliwe 

miejsca w obrębie hipertonicznego pasma mięśnia szkieletowego lub powięzi mięśnia, 

które pod wpływem nacisku reagują tkliwością oraz bólem o charakterze promie-

niującym lub rzutowanym (rozchodzącym się według określonego schematu). Punkty 

te, wyczuwalne w postaci guzków, pojawiają się zazwyczaj w mięśniach narażonych 

na przeciążenie i towarzyszą nadmiernie napiętym pasmom włókien (ang. taut bands) 

o grubości od 1 mm do 4 mm. Jeśli drażnienie takiego miejsca oprócz bólu rzutowa-

nego, który pacjent utożsamia z tym odczuwanym na co dzień, manifestuje się lokal-

nym skurczem mięśniowym (ang. local twitch respons) mamy pewność, że jest to 

punkt spustowy (TrP). Punkty spustowe można napotkać także poza mięśniami, np. 

w tkance tłuszczowej, wiązadłach, torebkach stawowych, a nawet w okostnej. 

W odróżnieniu od tych mięśniowo-powięziowych nie zawsze mają stałą lokalizację, 

a ich podrażnienie nie wywołuje bólów promieniujących. Główny podział punktów 

spustowych uwzględnia ich dwa rodzaje: aktywne oraz utajone. Te pierwsze mogą 

wykazywać spontaniczną wrażliwość bez konieczności ich prowokowania, co oznacza, 

że ból może pojawić się zarówno gdy mięsień jest w spoczynku, jaki i podczas jego 

aktywności. Ucisk aktywnego punktu spustowego powoduje lokalne, rzutowane lub 

promieniujące dolegliwości w postaci bólu, mrowienia, drętwienia, palenia lub 

swędzenia, które co najważniejsze, są już znane dla pacjenta. Utajone punkty spustowe 

charakteryzują się tym, że pacjent nie jest świadomy ich obecności przed dokonaniem 

diagnostycznej palpacji w jego obrębie. Jeśli odczucia mrowienia, drętwienia czy 

palenia nie są pacjentowi znane albo pojawiły się w odległej przeszłości, mamy 

pewność występowania utajonego punktu spustowego [13-18]. 
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2.1. Wskazania do wykonania suchej igłoterapii 

 bark zamrożony, 

 zespół cieśni podbarkowej, 

 napięciowe bóle głowy, 

 bóle dolnego odcinka pleców, okolicy stawu krzyżowo-biodrowego, pseudo rwa 

kulszowa, 

 łokieć tenisisty (ból nadkłykcia bocznego kości ramiennej), 

 zapalenie rozcięgna podeszwowego, ostroga piętowa, syndrom zatoki stępu, 

 boczne podwichnięcie rzepki, chondromalacja rzepki, tendinopatia ścięgna rzepki, 

 kolano biegacza, syndrom pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS), 

 ograniczenie zakresu ruchu po długotrwałym unieruchomieniu lub urazie 

(skręceniu, złamaniu, artoskopii), 

 zaburzenia kontroli motorycznej. 

2.2. Przeciwwskazania do wykonania suchej igłoterapii 

 stany zapalne, infekcje skóry, 

 okolice występowania guzów, cyst, ran, żylaków, 

 brak zgody pacjenta, 

 choroby psychiczne, 

 wykonywanie zabiegów u dzieci, 

 ciąża, 

 zastosowanie przed zabiegiem środków przeciwbólowych. 

3. Reakcje pozabiegowe występujące u pacjentów 

Zabieg igłoterapii redukuje ból napięciowy, jednak na krótki czas pozabiegowy 

może wywołać bolesność. Związane jest to z nakłuwaniem miejsc występowania 

punktów spustowych i tkliwość ta utrzymuje się od jednego do dwóch dni po terapii. 

Okazjonalnie czas ten może się wydłużyć do 3-4 dni. Zazwyczaj dolegliwość bólowa 

odczuwana jest w miejscu poddawanym terapii i bliskim jego sąsiedztwie, rzadko 

w strefach promieniowania charakterystycznych dla danego punktu. Ból pozabiegowy 

swoim charakterem przypomina pojawiające się po dużym wysiłku siłowym 

mikrourazy potocznie zwane „zakwasami”. 

Biorąc pod uwagę fakt występowania bolesności po terapii, zabiegi planuje się 

z uwzględnieniem aktywności pacjenta czy sportowca (charakter pracy, zawody), tak 

aby nie stanowiła utrudnienia w ich wykonywaniu. Oczywiście odczucie bólu jest 

kwestią indywidualną, dlatego każdy będzie odczuwał skutki terapii mniej lub bardziej 

nieprzyjemnie. Aby złagodzić bolesność po samej igłoterapii, w trakcie wizyty stosuje 

się również techniki manualne, takie jak masaż głęboki, pozycyjne rozluźnianie, czy 

też poizometryczną relaksację mięśni. Suche igłowanie nigdy nie powinno stanowić 

jedynego elementu terapii, a raczej technikę pomocniczą.  

Aby nie wystąpiło ryzyko zakażenia, do zabiegu wykorzystuje się sterylne igły 

akupunkturowe jednokrotnego użytku. Nie ma możliwości, by po terapii igła została 
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użyta ponownie, ponieważ jest wyrzucana do specjalnego pojemnika przeznaczonego 

na odpady medyczne. Dodatkowo terapeuta oczyszcza i dezynfekujeskórę pacjenta 

przed wkłuciami, a sam zakłada rękawiczki jednorazowe [20]. 

4. Założenia i cele pracy 

Celem pracy była ocena wpływu suchej igłoterapii na występowanie dolegliwości 

bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.Ponadto postawiono 

następujące pytania badawcze: 

 Czy sucha igłoterapia ma wpływ na poprawę zakresu ruchu w odcinku 

lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa u pacjentów z dolegliwościami bólowymi 

kręgosłupa? 

 Czy sucha igłoterapia ma wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych 

w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa u pacjentów z dolegliwościami 

bólowymi tej okolicy? 

 Czy sucha igłoterapia pozwoli na zmniejszenie zażywania środków przeciw-

bólowych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-

krzyżowego kręgosłupa? 

4.1. Materiał i metody badawcze 

Badaniom poddano 34 pacjentów Centrum Rehabilitacji Fizjo-Wysz w wieku x=42 

±3,9 lat. W grupie badanej znalazło się 21 kobiet oraz 13 mężczyzn. U każdej osoby 

badanej przeprowadzono wywiad oraz badanie fizykalne. Wykonując badania wstępne 

obserwowano maksymalny zakres ruchu oraz ten, w którym pojawiał się pierwszy ból. 

Pomiaru zakresu ruchu dokonywano za pomocą elektronicznego goniometru, a każdy 

pomiar powtarzano trzykrotnie. U każdego badanego wykonano: test Laseque, test 

palce-podłoga, przeprowadzono test funkcjonalny polegający na 5 minutowym 

spacerze, po którym pacjent określał ból w skali VAS, wykonano palpacje prostownika 

grzbietu, w czasie której pacjent określał ból w skali VAS. Pacjent proszony był 

o wyrażenie bólu w skali analogowo-wzrokowej w czasie zmiany pozycji w łóżku, 

pytany był o ilość zażytych tabletek przeciwbólowych w ciągu doby. Po przepro-

wadzeniu testów wykonywano suchą igłoterapię w obrębie prostownika grzbietu, 

mięśni kulszowo-goleniowych oraz mięśnia trójgłowego łydki. Na podstawie badania 

palpacjnego suchej igłoterapii poddano miejsca o podwyższonej wrażliwości palpa-

cyjnej. Po wkłuciu wykonywano dwa rodzaje stymulacji wrażliwych punktów, co 

około 5-10 minut w zależności od pacjenta. Pierwszy polegał na skręcaniu igły (ruchu 

rotacyjnym wokół osi długiej użytego narzędzia), a drugi na jej wysuwaniu i wsuwaniu 

w opracowywany punkt. Cały zabieg trwał łącznie 40-45 minut i był wykonywany 2 

razy w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie. Po przeprowadzeniu wszystkich zabiegów 

wszystkie pomiary, testy wykonano ponownie. Uzyskane wyniki umieszczono w bazie 

danych a następnie poddano analizie z wykorzystaniem programu Statistica v. 10.0. 
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5. Analiza wyników 

Dane zostały umieszczone w bazie danych i poddane analizie statystycznej. 

 

Ryc. 1 . Średni zakres ruchu wyrażony w stopniach w czasie wykonywania testu Laseque. 

Średni zakres ruchu w czasie wykonywania testu Laseque przed terapią wynosił 

46,8 stopnia. Po terapii u badanych, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, doszło do 

zwiększenia zakresu ruchu i pierwsze negatywne odczucia pojawiały się przy 79,5 

stopnia. Zakres ruchu zwiększył się o 32,7 stopnia. 

 

Ryc.2.Ból wyrażony w skali VAS po 5 minutowym spacerze. 

Badani przed terapią po wykonaniu 5 minutowego spaceru odczuwali ból na 6,5 

stopnia w 10 stopniowej skali VAS. Po wykonaniu terapii ból uległ zmieszeniu 

i wynosił średnio 1,2. Natomiast wśród kobiet zmniejszył się z 6,7 do 1,2, 

a u mężczyzn z 6,4 do 1,3 w skali VAS. 

43,8 48,2 

79,3 79,9 

Kobiety Mężczyźni 

Średni zakres ruchomości stawu 
biodrowego w teście Laseue'a w 

stopniach 

Przed terapią Po terapii 

6,7 6,4 

1,2 1,3 

Kobiety Mężczyźni 

Intensywność bólu w skali VAS po 5 
minutowym spacerze 

Przed terapią Po terapii 
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Ryc. 3. Ból w czasie palpacji prostownika grzbietu wyrażony w skali VAS.  

Zarówno przed jak i po terapii dokonano palpacyjnej oceny wrażliwości prostow-

nika grzbietu w skali VAS. Średni ból w czasie oceny wynosił 8,4 natomiast po terapii 

uległ zmniejszeniu o 7,7 i wynosił 0,7. 

 

Ryc.4.Ból w czasie zmiany pozycji wyrażony w skali VAS. 

Kolejnym parametrem, który został poddany ocenie był ból w czasie zmiany 

pozycji leżąc w łóżku wyrażony w skali VAS. Pacjentom czynność ta sprawiała dużą 

trudność co prezentuję powyższy wykres. Przed terapią określili dolegliwości na 9,1 

natomiast po zakończeniu terapii zmiana pozycji w łóżku nie powodowała żadnego 

dyskomfortu. 

8,4 8,7 

0,6 0,9 

Kobiety Mężczyźni 

Intensywność bólu mięśnia 
prostownika grzbietu podczas badania 

palpacyjnego w skali VAS 

Przed terapią Po terapii 

9,4 9 

0 0 

Kobiety Mężczyźni 

Intensywność bólu w czasie zmiany 
pozycji wyrażona w skali VAS 

Przed terapią Po terapii 
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Ryc. 5. Ilość użytych tabletek przeciwbólowych w ciągu dobry. 

Pacjenci zostali również poproszeni o określenie ilości tabletek w sztukach jaką 

zażywali w ciągu ostatniego tygodnia w przeliczeniu na jedną dobę. Przed terapią 

pacjenci średnio zażywali do 4 tabletek przeciwbólowych w ciągu jednej doby. Po 

terapii pacjenci całkowicie zrezygnowali z korzystania ze środków farmakologicznych 

w obserwacji tygodniowej. 

 

Ryc. 6. Średnie wyniki testu palce-podłoga. 

U każdego badanego został przeprowadzony test palce-podłoga. Przed terapią 

wynik wynosił 37 cm. Po terapii średnio pacjentom brakowało zaledwie 5 cm, aby 

dosięgnąć podłogi. Zakres ruchu uległ zwiększeniu o 32 cm. Zaobserwowano różnice 

zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. 

  

4 4 

0 0 

Kobiety Mężczyźni 

Średnia ilość zażytych tabletek 
przeciwbólowych w ciągu doby 

Przed terapią Po terapii 

37 39 
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Kobiety Mężczyźni 
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mierzony testem palce-podłoga[cm] 

Przed terapią Po terapii 
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6. Dyskusja  

Badania własne wykazały, że zastosowanie suchoigłoterapii u chorych z dolegli-

wościami bólowymi w obszarze lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa wpływa na 

obniżenie progu bólowego jak również na zwiększenie zakresu ruchomości badanej 

okolicy. 

Badania Furlana i współpracowników wykazały podobne wyniki w przypadku 

leczenia bólu w dolnym odcinku kręgosłupa u 2861 pacjentów [20]. Jednak uważa on, 

że sucha igłoterapia powinna być jedną z części konwencjonalnych procedur leczeniu 

bólu.  

W pracy Brazary H. i współpracowników dotyczace przeglądu literatury w latach 

2012-2016 na temat wykorzystania suchoigłoterapii w leczeniu nadmiernego napiecia 

mięśni stawu skroniowo-żuchwowego wykazały pozytywne oddziaływania tej 

metody na zmniejszenie odczuć bólowych związanych z występowaniem punktów 

spustowych [21].  

Kamanli i wsp. badali zmniejszenie odczuwanego bólu w zespołach mięśniowych  

w obrębie kręgosłupa szyjnego. Zastosowali trzy metody leczenia. W grupie pierwszej 

zastosowano iniekcję z lignokainy, w grupie drugiej z toksyny botulinowej typu A 

(BTX-A) natomiast w grupie trzeciej suchoigłoterapię. Zmniejszenie dolegliwości 

bólowych odnotowano we wszystkich trzech grupach jednak suchoigłoterapia 

w najmniejszym stopniu wpłynęła na osiągany efekt [9, 11].  

W pracy poglądowej Duninng’a i wsp. ukazane są pozytywne oddziaływania 

suchoigłoterapii na zmniejszenie bólu mięśniowo-powięziowego [22]. Jednak jej efekt 

jest któtkotrwały lecz natychmiastowy. Badacze ukazują problem braku dokładnego 

schematu działania takich jak: częstotliwość aplikacji, czas trawania zabiegu 

i intensywność naułucia w poszególnych przypadkach klinicznych.  

Zestawiając wyniki własnych badań nad leczeniem dolegliwości bólowych 

w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa z badaniami dotyczącymi zastosowania 

suchej igłoterapii w leczeniu stanów z dolegliwościami bólowymi innych okolic, na 

przykład w obrębie stóp u pacjentów z zapaleniem rozcięgna podeszwowego (tzw. 

ostrogi piętowej) można zauważyć ogromne podobieństwo w wynikach końcowych 

badań [22]. 

Zarówno w leczeniu zapalenia rozcięgna podeszwowego jak i dolegliwości 

bólowych kręgosłupa sucha igłoterapia pozwala na likwidację/redukcję bólu i widocz-

ną poprawę w wynikach badań nad zakresem ich ruchomości. 

Wiele osób zarzuca suchej igłoterapii efekt placebo, jednak wyniki nawet wyryw-

kowo zebrane z badań dotyczących właśnie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgos-

łupa, rozcięgna podeszwowego czy też nadkłykcia bocznego kości ramiennej pokazują 

ogrom zmian zachodzących na plus w organizmie pacjentów.  
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7. Wnioski  

 Po zastosowaniu suchej igłoterapii u chorych z dolegliwościami bólowymi 
odcinka lędźwiowo-krzyżowego zaobserwowano zwiększenie zakresu rucho-
mości badanej okolicy u kobiet średnio z 43,8 do 79,3 stopnia, a u mężczyzn 
średnio z 48,2 do 79,9 stopnia, 

 W badanej grupie chorych po zastosowaniu suchej igłoterapii dolegliwości 
bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa uległy znacznemu zmniejsze-
niu u kobiet średnio z 6,7 do 1,2 punktów w skali VAS, a u mężczyzn z 6,4 do 1,3 
punkta co skutkowało ograniczeniem stosowania środków przeciwbólowych.  
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Sucha igłoterapia w leczeniu dolegliwości bólowych zlokalizowanych w odcinku 
lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa 

Streszczenie 
Istnieje szerg donienień naukowych wykazyjących wysoką skuteczność zastosowania suchej igłoterapii 
w leczeniu dolegliwosci bólowych narządu ruchu. Pomimo tego nie jest ona powszechnie stosowana. 
Celem pracy była ocena wpływu suchej igłoterapii na zmiejszenie dolegliwości bólowych odcinka lędź-
wiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz poprawy jego ruchomości.Zbadano 34 pacjentów z wymienionymi 
dolegliwościami. U wszytskich chorych wykonano dwukrotnie test Laseque’q, palce podłoga, badanie 
palpacyjne, dokonano także oceny natężenia bólu w skali VAS. W badanej grupie po zastosowaniu suchej 
igłoterapii zaobserwowano zmniejeszenie dolegliwosci bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa (w skali VAS z 6,5 do 1,2) oraz zwiększenie zakresu ruchomości wymienionej okolicy w teście 
palce-podłoga z 37 do 5 cm. Zastosowanie suchej igłoterapii w badanej grupie pacjentów z dolegli-
wościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa wpłynęlo na zmiejszenie bólu oraz 
poprawę zakresu ruchomości wymienionej okolicy. 
Słowa kluczowe: sucha igłoterapia, punkty spustowe. 

Dry needle in the treatment of pain in the lumbar-sacral area 

Abstarct 
There are a variety of scientific reports showing the high efficacy of dry needle in the treatment of 
musculoskeletal diseases. Despite that this method is not commonly used. The aim of the study was to 
evaluate the effect of dry needlingin patient with back painto reduction of lumbar spine pain and improve 
its mobility. The study involved 34 patients with these ailments. All patients were examinated twice with 
Laseque test, sit to reach, a palpation of lumbar spine area, and an assessment of pain intensitywith VAS. 
In the study group was observed: the reduction of the lumbar spine pain (VAS scale from 6.5 to 1.2) and 
increased mobility of the area in the sit and reach test by 37 to 5 cm. The use of dry needling in patients 
with lumbar spine pain affected the pain and improved the range of mobility of this area. 
Key words: dry needling, trigger points 
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Wpływ suchej igłoterapii  
na zmniejszenie się dolegliwości bólowych u osób  

z zapaleniem nadkłykcia bocznego kości ramiennej 

1. Wstęp – czym jest, skąd się wywodzi i co powoduje igłoterapia sucha 

Do suchej igłoterapii wykorzystuje się sterylne, jednorazowe igły do akupunktury 
natomiast nie ma ona jednak z akupunkturą nic wspólnego. Tak akupunktura jak 
i sucha igłoterapia mimo iż polegają na wkłuwaniu się w odpowiednie punkty na ciele 
różnią się diametralnie. W suchej igłoterapii odpowiednia aplikacja igieł przez 
terapeutę stosowana jest w leczeniu dolegliwości bólowych i dysfunkcji narządu ruchu. 
Technika wykorzystywana w zabiegach charakteryzuje się małą inwazyjnością. 
Najczęściej stosowanym modelem terapeutycznym jeśli chodzi o igłoterapię suchą jest 
terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych czyli nadmiernie napiętych 
miejsc będących źródłem ogniskującym ból, a także stymulacja śródmięśniowa [1,2]. 
Oba wymienione modele zalicza się do igłoterapii suchej głębokiej. Ponadto istnieje 
także możliwość wykonywania powierzchownej igłoterapii suchej [3-6].  

Technika igłoterapii suchej bierze swoje początki z zachodu Europy, z technik 
terapii mięśniowo-powięzwiowych punktów spustowych, które to za pomoc 
ostrzyknięć miały dawać pacjentom ulgę. Terapeuci Steinbroker (Steinbroker 1944) 
oraz Travell (Travell 1968) podczas prowadzenia praktyk doszli oni do wniosku, że 
polepszenie stanu pacjenta nie odbywało się na skutek wstrzyknięcia substancji 
leczniczej, lecz dzięki wykonaniu samego nakłucia w miejsca, które były nadmiernie 
napięte i znajdowały się w otoczeniu punktu spustowego. Nakłucie początkowo 
wywoływało lokalne drżenie by w kolejnej fazie zmniejszyć dolegliwości bólowe 
u pacjenta [7,8]. Przeprowadzono wiele badań, które potwierdziły fakt, że mechaniczne 
działanie suchej igły bez stosowania dodatkowych środków farmakologicznych 
w obrębie napiętego pasma podczas terapii miało dużo większe znaczenie niż 
zastosowanie leczniczej substancji [9-11]. 

Zastosowanie techniki jaką jest użycie suchych igieł daje możliwość bezpośrednio, 
mechanicznego dotarcia do źródła bólu, w porównaniu do innych metod fizjoterapeu-
tycznych takich jak terapia manualna tkanek miękkich, masaż czy zabiegi fizykalne, 
które działają tylko w sposób pośredni. Efektem dotarcia bezpośrednio w punkt źródła 
bólu jest szybsze jego zniwelowanie, krótszy czas terapii i lepsze efekty w porównaniu 
ze wspomnianymi zabiegami pośrednimi. Celem, który terapeuta chce uzyskać jest 
tzw. reakcja drżeniowa mięśnia, która potwierdza że terapeuta dotarł igłą do 
mięśniowo-powięziowego punktu spustowego, a tym samym do dysfunkcyjnej płytki 
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mięśniowo-powięziowej. Ma wtedy możliwość wyeliminowania tej płytki i konfliktu 
energetycznego, który był w niej zlokalizowany. W efekcie w miejscu punktu 
spustowego, gdzie występował deficyt krwi, dochodzi do jej zwiększonego napływu, 
a wraz z nią i tlenu i składników odżywczych co przekłada się na rozbicie nadmiernego 
napięcia i złagodzenie dolegliwości bólowych [12, 13].  

Każdy zabieg poprzedza dokładny wywiad z pacjentem dotyczący subiektywnych 
odczuć w zakresie dolegliwości bólowych, ale także innych chorób towarzyszących. 
Pozyskane od badanego informacje nie tylko lepiej nakreślają obraz całej sytuacji 
pacjenta ale także pozwalają na bardziej precyzyjne dobranie dodatkowych technik 
profilaktycznych i wspomagających leczenie dolegliwości. W celu zlokalizowania 
występowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych konieczne jest badanie 
palpacyjne mięśni i powięzi, które wykazuje konkretne miejsce występowania 
nadmiernego napięcia a także palpacja struktur znajdujących się wokół. Ma to na celu 
lokalizację i kierunek promieniowania napięcia i wykazanie, które konkretnie tkanki są 
najmocniej obciążone. Terapeuta dzięki badaniu pasm włókien mięśniowych i powię-
ziowych, w których wyczuwane mogą być małe „guzki” jest w stanie bardzo precy-
zyjnie wybrać lokalizację przyszłego wkłucia [13].  

2. Igłoterapia sucha – zastosowanie w praktyce  

Zabieg suchej igłoterapii, jak zaznaczono wcześniej, poprzedzony jest dokładnym 
wywiadem i badaniem. Terapia suchymi igłami może być wykorzystywana do 
przeciwdziałania dolegliwościom na całym ciele wszędzie tam gdzie w strukturach 
mięśniowo-powięziowych może pojawić się nadmierne napięcie tkanek powodujące 
wystąpienie punktów spustowych. Jednakowoż jak każdy zabieg z zakresu fizjoterapii 
terapia wykorzystująca suche igły pomimo szerokiego zastosowania w leczeniu 
dolegliwości bólowych u pacjentów nie może być stosowana we wszystkich 
przypadkach. Jak przy innych tak i dla tego zabiegu występują konkretne wskazania 
i przeciwwskazania do jego wykonywania. Nie każdy przypadek pozwala na zastoso-
wanie techniki suchej igły jednak we większości przypadków może być stosowany. 

2.1.  Wskazania do zastosowania suchej igłoterapii 

Wskazaniami do igłoterapii suchej są stany bólowe i dysfunkcje narządu ruchu, 
które mają różne podłoże i pochodzenie, między innymi:  

 Bóle głowy (ostre i przewlekłe), które mają różne pochodzenie, migreny,  

 Bóle mięśni karku i szyi, przeciążeniowe, po wypadkach samochodowych, 

 Bóle barku, promieniujące bądź miejscowe, ograniczenia ruchomości,  

 Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa i/lub okolicy pośladków,  

 Bóle kończyn górnych ,np. z drętwieniem 

 Bóle kończyn dolnych. 
Punkty spustowe oprócz uciążliwych stanów bolesności mogą dawać także inne, 

dodatkowo utrudniające funkcjonowanie objawy takie jak zawroty głowy, szumy 
uszne czy nocne i bolesne skurcze łydek więc jeśli pacjent zmaga się dodatkowo 
z takimi dolegliwościami można rozważyć zastosowanie igłoterapii suchej [19-21] 
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2.2. Przeciwwskazania do zastosowania suchej igłoterapii  

Istnieją ściśle opisane i konkretne przypadki, w których igłoterapia sucha nie może 
być zastosowana lub tylko wtedy, kiedy terapeuta zachowa szczególne środki 
ostrożności. Dlatego właśnie tak ważne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu 
z pacjentem wraz z uwzględnieniem wszystkich przebytych i obecnych chorób wraz 
z zażywanymi lub stosowanymi środkami farmakologicznymi. Przeciwwskazaniami 
do igłoterapii suchej są:  

 Ostre infekcje układowe z obecnością gorączki lub bez (terapeuta nie jest w stanie 
przewidzieć reakcji organizmu pacjenta na igłoterapię), 

 Rozrzedzenie krwi, zaburzenia krzepliwości krwi oraz pacjenci, którzy muszą 
przyjmować leki rozrzedzające krew, a także leki zmniejszające krzepliwość krwi, 

 Brak zrozumienia terapii przez pacjentów (terapeuta musi wyjaśnić pacjentowi 
możliwe zagrożenia związane z igłoterapią suchą, a pacjent musi wyrazić zgodę 
na przeprowadzenie terapii), 

 Zaburzenia czucia (uniemożliwia to uzyskanie odpowiedzi zwrotnej, która jest 
niezbędna dla pracy terapeuty), 

 Obrzęk limfatyczny oraz stan po usunięciu węzłów chłonnych (miejscowe 
przeciwwskazanie), ze względu na podwyższone ryzyko infekcji w miejscu 
obrzęku, 

 Zmiany skórne, infekcje skórne, reakcje alergiczne na skórze, 

 Guzy, okolice guzów jakiegokolwiek typu,  

 Krwiaki, ponieważ istnieje w tych miejscach podwyższone ryzyko infekcji, 

 W pobliżu protez, ze względu na obniżoną sprawność układu odpornościowego, 

 Implanty (nie powinien on mieć absolutnie żadnego kontaktu z igłą), 

 Rozrusznik serca (nie wolno u pacjentów z rozrusznikiem serca stosować 
śródmięśniowej elektrostymulacji), 

 Ciąża (należy zachować szczególną ostrożność), 

 Dzieci (u osób niepełnoletnich terapię można wykonywać kiedy oni sami się na to 
godzą, a także zgodę wyrażają ich rodzice lub opiekunowie), 

 Pacjenci psychiatryczni (można wykonywać zabieg u osób z chorobami 
psychiatrycznymi tylko kiedy rozumieją zagrożenia, które wiążą się z igłoterapią 
suchą, przebieg terapii oraz kiedy prawidłowo interpretują bodźce, muszą też 
świadomie wyrazić zgodę na terapię), 

 Choroby zakaźne (zachować szczególną ostrożność podczas terapii z pacjentami 
z chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez krew), 

 Alergie na materiały stosowane podczas igłoterapii suchej (np. nikiel) – należy 
zachować szczególną ostrożność, 

 Epilepsja – terapeuta musi zachować szczególną ostrożność, 

 Ciężkie choroby płuc – nie należy wykonywać zabiegu w okolicy klatki 
piersiowej, 

 Błony śluzowe, oczy, narządy płciowe [22]. 
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3. Reakcje organizmu pacjenta na wykonywany zabieg suchej igłoterapii  

Zabieg z zastosowaniem sterylnych igieł do akupunktury oprócz wyraźnej ulgi 
i poprawy w odczuwaniu napięcia i stanów bólowych u pacjenta przynosi także 
dodatkowe reakcje organizmu na ingerencję z zewnątrz.  

Podstawowym rezultatem, który pacjent odczuwa jest zniwelowanie napięcia 
i redukcja bólu związana z rozbiciem napiętego maksymalnie miejsca ogniskującego 
jednak organizm dodatkowo reaguje na mechaniczną działalność igły na płaszczyźnie 
struktur mięśniowo-powięziowych 

3.1.  Naturalne, typowe reakcje organizmu pacjenta, których można 
spodziewać się w zastosowaniu terapii  

 Uczucie ukłucia w momencie przebijania się igłą przez skórę, 

 Miejscowa odpowiedź drżeniowa, 

 Bóle o charakterze skurczów, 

 Chwilowe wywołanie wzorca bólowego, które pacjentowi jest już znane [23]. 

3.2. Reakcje niepożądane mogące wystąpić w trakcje zabiegu  

 Silne bóle w momencie przebijania się igłą przez skórę, 

 Ból, który ma charakter palący lub ostry w trakcie terapii [24]. 

3.3. Częste, występujące standardowo normalne reakcje organizmu po 
wykonaniu zabiegu suchej igłoterapii  

 Niewielkie krwiaki, 

 Dolegliwości bólowe, które mają charakter tzw. zakwasów w okolicy mięśni, 
które były poddane terapii [25]. 

3.4. Cele badań  

Jednostką chorobową, która posłużyła za bazę naukową do opracowania badań 
i zebrania statystyk pokazujących czy zastosowanie igłoterapii przynosi pożądane 
efekty było zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej znane również jako „łokieć 
tenisisty” 

Celem pracy była ocena wpływu suchej igłoterapii na zakres ruchu oraz poziom 
bólu u pacjentów z występującym zapaleniem nadkłykcia bocznego kości ramiennej. 
Przed przystąpieniem do rozpoczęcia projektu badawczego postawiono następujące 
pytania badawcze: 

 Czy sucha igłoterapia ma wpływ na poprawę zakresu ruchu u pacjentów 
z łokciem tenisisty? 

 Czy sucha igłoterapia ma wpływ zmniejszenie poziomu bólu u pacjentów 
z łokciem tenisisty? 

 Czy sucha igłoterapia ma wpływ na wzrost siły mięśniowej u pacjentów z łokciem 
tenisisty? 

3.5. Materiały, metody i opis badań  

Badaniom poddano 38 pacjentów Centrum Rehabilitacji Fizjo-Wysz w wieku x=47 
±3,5 lat. W grupie badanej znalazło się 21 kobiet oraz 19 mężczyzn. U każdej osoby 
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badanej przeprowadzono wywiad oraz badanie fizykalne. Dokonano pomiaru 
czynnego zakresu ruchu stawu nadgarstkowo-promieniowego. Wykonując badania 
wstępne obserwowano maksymalny zakres ruchu oraz ten w którym pojawiał się 
pierwszy ból. Pomiaru zakresu ruchu dokonywano za pomocą elektronicznego 
goniometru, a każdy pomiar powtarzano trzykrotnie. Dokonano również oceny siły 
mięśniowej przy użyciu obciążenia o różnej masie – zmierzony i zapisany został 
początkowy ciężar, którego podniesienie wywoływało ból . Dokonano również oceny 
palpacyjnej 4 punktów zlokalizowanych na tylnej stronie przedramienia. Po przepro-
wadzeniu testów wykonywano suchą igłoterapię w obrębie mięsni przedramienia po 
stronie grzbietowej. Na podstawie badania palpacjnego suchej igłoterapii poddano 
miejsca o podwyższonej wrażliwości palpacyjnej. Po wkłuciu wykonywano dwa 
rodzaje stymulacji wrażliwych punktów co około 5-10 minut w zależności od pacjenta. 
Pierwszy polegał na skręcaniu igły, a drugi na jej wysuwaniu w punkt i wsuwaniu. 
Cały zabieg trwał łącznie 40-45 minut i był wykonywany 2 razy w tygodniu przez 4 
kolejne tygodnie. Po przeprowadzeniu wszystkich zabiegów wszystkie pomiary testy 
wykonano ponownie. Uzyskane wyniki umieszczono w bazie danych a następnie 
poddano analizie z wykorzystaniem programu Statistica v. 10.0. 

3.6.  Wyniki wykonywanych badań – wykresy z pomiarami wartości wraz 
z opisami przedstawionych zagadnień 

 
Ryc. 1. Średnie wartości zakresu ruchu w stawie nadgarstkowo-promieniowym.  

Wykres przedstawia wartości uśrednionego zakresu ruchu w stawie nadgarstkowo-
promieniowym zebranego z badań wszystkich 38 pacjentów. Wartości przedstawione 
to wyniki badań wykonanych przed przystąpieniem do zabiegów zestawione 
z pomiarami otrzymanymi po zakończeniu serii. U badanych zaobserwowano 
zwiększenie zakresu ruchu w każdym przypadku. 

65 
73 

15 10 

82 84 

19 15 

Zgięcie Wyprost Przywiedzenie 
dołokciowe 

Odwiedzenie 
dopromieniowe 

Przed terapią Po terapii 



 

 

Szymon Wyszyński, Joanna Piotrkowicz, Piotr Federowicz, Sylwia Stiler 

 

218 

 

Ryc. 2. Stopień zgięcia stawu, w którym badany odczuwał pierwszy ból w czasie wykonywania ruchu zgięcia.  

Uśredniony próg bólowy przedstawiony w formie stopnia zgięcia w badanym 
stawie. Wykres przedstawia widoczną średnią różnicę rzędu 15 stopni pomiędzy 
badaniami sprzed i po wykonaniu serii zabiegów igłoterapii, które miały na celu 
ustalenie progu wyznaczającego moment pierwszego odczucia bólowego u pacjentów.  

 

Ryc. 3. Masa ciężarka, jaką był w stanie podnieść pacjent bez dolegliwości bólowych.  

Rycina przedstawia wykres zestawiający ze sobą masę ciężarka jaką byli w stanie 
podnieść pacjenci bez odczuć bólowych podczas badania wstępnego, które miało 
miejsce przed przystąpieniem do igłoterapii bez jakichkolwiek wcześniejszych 
zabiegów z badaniem kończącym serię zabiegów suchej igłoterapii. Pacjenci po serii 
zabiegów byli w stanie podnieść obciążenie cięższe o 3,5 jednostki bez uczucia 
dyskomfortu i odczuć bólowych. 
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Ryc. 4. Próg bolesności w skali VAS w zestawieniu czterech wybranych punktów badanych na przedramieniu 
pacjenta.  

Każdy z punktów badany był palpacyjnie u wszystkich pacjentów pod kątem 
wrażliwości, bolesności dotykowej w badaniu poprzedzającym serię zabiegów oraz po 
suchej igłoterapii. U każdego pacjenta przez i po terapii dokonano oceny wrażliwości 
tych samych punktów. Punkty zlokalizowane były na tylnej stronie przedramienia 
gdzie punkt numer 1 znajdował się bliżej stawu nadgarstkowo-promieniowego, 
a każdy kolejny coraz bliżej stawu łokciowego. Zbiór i uśrednienie wyników pokazuje 
spadek odczuć bólowych od 7,3 do 4,5 punktu w miejscu, w którym występowała 
wrażliwość na ból. 

4. Dyskusja dotycząca zastosowania i efektywności terapii suchą igłą 

Przeprowadzone badania pokazują że zastosowanie suchej igłoterapii daje 
wymierne efekty, które pomagają pacjentom w powrocie do uzyskania sprawności 
kończyny górnej . Stały kontakt i kontrola stanu zdrowia pacjentów, która obejmowała 
także dodatkowe wywiady śródzabiegowe, badania palpacyjne i subiektywne opisy 
odczuć pacjentów pokazują że zastosowanie terapii polegającej na wkłuwaniu igieł 
w bolesne punkty daje stopniowe, trwałe efekty. Efekty zabiegów są porównywalne 
z zabiegami kinezyterapeutycznymi i fizykoterapeutycznymi. Istnieje jednak grupa 
badaczy, którzy zarzucają jednak, że sucha igłoterapia opiera się na efekcie placebo, 
który ma w niej duże znaczenie, a samo stosowanie suchych igieł daje znikome efekty 
lub ich całkowity brak. Natomiast Mayroal (Mayoral 2013) opublikował po raz 
pierwszy wyniki badań dotyczące igłoterapii suchej, które było przeprowadzone 
metodą podwójnej ślepej próby. U pacjentów, u których była zaprogramowana 
artroplastyka kolana podzielono na dwie grupy. Od razu po anestezji wykonano 
igłoterapię mięśniowo-powięziowych punktów spustowych na połowie grupy, 
w momencie kiedy druga połowa nie otrzymała żadnej terapii mięśniowo-powięzio-
wych punktów spustowych. Miesiąc później wykonano testy, które wykazały, że 
odczucia bólowe w skali VAS były niższe oraz zmniejszyło się spożywanie środków 
przeciwbólowych w grupie osób, które miały wykonaną igłoterapię suchą [14-18]. 
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5. Analiza i wnioski wysunięte po wykonanych badaniach 

 Sucha igłoterapia ma wpływ na poprawę zakresu ruchu u pacjentów z łokciem 
tenisisty, 

 Sucha igłoterapia ma wpływ zmniejszenie poziomu bólu u pacjentów z łokciem 
tenisisty, 

 Sucha igłoterapia ma wpływ na wzrost siły mięśniowej u pacjentów z łokciem 
tenisisty, 

 Należy wykonać dalsze badania na większej grupie badanych. 
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Wpływ suchej igłoterapii na na zmniejszenie się dolegliwości bólowych u osób 
z zapaleniem nadkłykcia bocznego kości ramiennej 

Streszczenie 
Cel: Celem pracy była ocena wpływu suchej igłoterapii na zakres ruchu oraz poziom bólu u pacjentów 
z występującym zapaleniem nadkłykcia bocznego kości ramiennej. 
Materiał i metoda: Badaniom poddano 38 pacjentów Centrum Rehabilitacji Fizjo-Wysz w wieku x=47 
±3,5 lat. U każdej osoby badanej przeprowadzono wywiad oraz badanie fizykalne. Po przeprowadzeniu 
testów wykonywano suchą igłoterapię w obrębie mięsni przedramienia po stronie grzbietowej. Na podsta-
wie badania palpacjnego suchej igłoterapii poddano miejsca o podwyższonej wrażliwości palpacyjnej. Po 
wkłuciu wykonywano dwa rodzaje stymulacji wrażliwych punktów co około 5-10 minut w zależności od 
pacjenta. Pierwszy polegał na skręcaniu igły, a drugi na jej wysuwaniu w punkt i wsuwaniu. Cały zabieg 
trwał łącznie 40-45 minut i był wykonywany 2 razy w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie. Po przepro-
wadzeniu wszystkich zabiegów wszystkie pomiary testy wykonano ponownie. Uzyskane wyniki umiesz-
czono w bazie danych a następnie poddano analizie z wykorzystaniem programu Statistica v. 10.0. 
Wyniki: Przed terapią średni zakres ruchu wynosił: zgięcie 65, wyprost 73, przywiedzenie dołokciowe 15, 
odwiedzenie dopromieniowe 10. Po terapii średni zakres ruchu wynosił: zgięcie 82, wyprost 84, 
przywiedzenie dołokciowe 19, odwiedzenie dopromieniowe 15. 
Wnioski: Sucha igłoterapia ma wpływ na poprawę zakresu ruchu u pacjentów z łokciem tenisisty. Należy 
wykonać dalsze badania na większej grupie pacjentów. 
Słowa kluczowe: sucha igłoterapia, łokiec tenisisty, zakres ruchu 
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Influence of dry needle on on the reduction of pain in people with inflammation 
of the lateral humeral humerus 

Abstract 
Objective: The aim of the study was to evaluate the effect of dry needle on the range of motion and the 
level of pain in patients with brachial parenchymal inflammation. 
Material and method: 38 patients of the Fizjo-Wysz Rehabilitation Center at the age of x = 47 ± 3.5 years 
were subjected to the study. Each subject was interviewed and a physical examination was performed. 
After the tests, a dry needle was applied to the forearm muscles on the dorsal side. Palpation of dry needle 
was subjected to increased palpation sensitivity. After injection, two types of stimulation of sensitive points 
were performed, approximately 5-10 minutes depending on the patient. The first was a twisting of the 
needle and the other was pulling it into a point and inserting it. The entire treatment lasted 40-45 minutes 
and was performed twice a week for 4 consecutive weeks. After all the treatments, all tests were re-tested. 
The results were placed in the database and analyzed using Statistica v. 10.0. 
Results: Prior to therapy, the median range of motion was: flexion 65, extension 73, adduction 15, 
abduction 10. 
Dry needle therapy improves the range of motion in patients with elbow tennis 
Keywords: Dry needling, tennis elbow, range of motion 
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Zooterapia – leczniczy kontakt ze zwierzętami 

1. Wstęp 

Zooterapia to rola zwierząt w terapii osoby chorej. Istnieje wiele form zooterapii. 
Do terapii wykorzystuje się psy, koty, konie, delfiny oraz ryby. Najpopularniejszą 
z form animaloterapii stanowi jednak dogoterapia. Jest to metoda, która w znacznym 
stopniu poprawić może efektywność procesu leczenia, w której głównym moty-
watorem dla chorego jest pies. O bezpieczeństwie metod zooterapii świadczyć może 
odpowiednie do schorzenia szkolenie i prowadzenie zwierząt przez terapeutę co jest 
procesem bardzo długim. Zooterapia to metoda leczenia drogą oddziaływania na 
pacjenta poprzez obecność zwierzęcia. Głównym celem animaloterapii jest łagodzenie 
niepełnosprawności psychicznej, fizycznej i socjalnej.  

Dla każdego człowieka, a w szczególności osoby chorej kontakt ze zwierzęciem 
jest ogromnie ważny. Dotyk odgrywa bardzo duże znaczenie w procesie leczenia 
i terapii. Często próg odczuwania u osób chorych jest zaburzony. Niektórzy potrzebują 
więcej stymulacji a inni są bardziej wrażliwi na bodźce płynące z zewnątrz. Ale 
u każdego pacjenta znaczenie dotyku odgrywa kluczową rolę w procesie terapii [1]. 
Terapie z udziałem zwierząt rzadko oddziaływają tylko na jedną sferę odczuć pacjenta. 
Zazwyczaj wywierają efekt skumulowany, łączący w sobie np. funkcję fizyczną 
(usprawnianie) z psychiczną, edukacyjną lub motywacyjną, a często wszystkie naraz 
[2]. Nie ma terapii bez dotyku. Kontakt z lekarzem, terapeutą czy rodzicem zawsze 
wiąże się z dotykiem. Terapeutą może być również zwierzę [1]. Zwrotu „terapia 
z udziałem zwierząt” jako pierwszy użył amerykański psychiatra dziecięcy Boris 
Levinson w 1964 r. On też nazwał psa „współterapeutą”. W latach 70. XX wieku 
w USA i Europie Zachodniej nasiliły się obserwacje kliniczne, dowodzące wpływu 
zwierząt, szczególnie psów i koni, na poprawę funkcjonowania pacjentów w sferze 
zarówno fizycznej, jak psychicznej. Potwierdzały je coraz szerzej zakrojone badania 
naukowe – np. w 1982 r. w USA prowadzono już 75 programów wykorzystywania 
zwierząt w celach terapeutycznych, a na uczelniach znajdowały się aż 44 projekty 
badawcze [3].  

Naukowo potwierdzony został korzystny wpływ zwierząt również na stan 
psychiczny. Ludzie posiadający zwierzęta są bardziej zrelaksowani, otwarci i zmoty-
wowani do działania. Zooterapia ułatwia adaptację społeczną. Osoby cierpiące na fobie 
społeczne lęki lub depresję również bardzo często zostają skierowane do którejś z form 
animaloterapii. Depresja jako zmiana nastroju charakteryzuje się smutkiem, upośle-
dzoną zdolnością do przeżywania radości, obniżeniem aktywności i reaktywności, 
poczuciem winy, beznadziejności i bezwartościowości, jest zaburzeniem wielo-
wymiarowym w którym dominują: zmiany nastroju, nieprawidłowości ekspresji 
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słownej, upośledzenie czynności poznawczych, zaburzenia motywacji, objawy neuro-
wegetatywne [4]. Depresja może wynikać z czynników „wewnętrznych” (depresja 
endogenna) i obejmuje zarówno znane przyczyny fizjologiczne jak i zaburzenia 
procesów myślenia, wyobraźni, itp. Termin używany jest przez klinicystów gdy nie ma 
żadnych znanych czynników wywołujących depresję. Ponadto depresja może być 
wynikiem pewnych zdarzeń (depresja reaktywna), które miały miejsce w życiu danej 
osoby [5]. Dbanie o zwierzęta powoduje oderwanie się od problemów. Zwierzęta 
pozwalają osobom chorym na otwarcie się wewnętrzne i spojrzenie na świat 
z pewnego dystansu. Zwierzęta wzbudzają zaufanie szybciej niż ludzie dlatego łatwiej 
jest im dotrzeć do wnętrza osób zalęknionych czy wycofanych. Budują poczucie 
przynależności i zadowolenia szczególnie u osób u których występują lęki [6]. 
Większość autorów jest zgodna co do tego, że lęk należy rozumieć jako specyficzną 
reakcję psychiczną na bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne. Jest względnie stałą, 
indywidualną właściwością człowieka, nieodłącznym komponentem emocji towarzy-
szącym różnym, codziennym sytuacjom życiowym. Poziom lęku może determinować 
zachowania człowieka, wpływać na wyrażane opinie i podejmowane decyzje [7]. Lęk 
często przeciwstawiamy strachowi ze względu na to, że lęk jest stanem pozbawionym 
obiektu, natomiast strach jest zawsze strachem przed kimś, przed czymś lub przed 
jakimś zdarzeniem. Podstawowa różnica pomiędzy tymi pojęciami polega na tym, że 
strach jest uczuciem racjonalnym, lęk zaś irracjonalnym [8]. Strach przed błędem 
i oceną innych najczęściej hamuje chorych przed działaniem w życiu, tymczasem 
akceptacja jaką obdarzają swoich opiekunów zwierzęta pozwala na podejmowanie 
prób w całkowicie bezpiecznych dla chorego warunkach. Otwartość zwierząt i po-
czucie bezpieczeństwa jakie wzbudzają pozwala pacjentom z lękami, depresją i innymi 
schorzeniami o podłożu psychologicznym na otwarcie się i wyrażanie uczuć. U osób 
z chorobą Parkinsona zwiększają koncentrację i rozweselają osoby z zaburzeniami 
nastroju. Nadają rytm dnia oraz pozwalają na odzyskanie kontroli nad własnym życiem [6]. 

Wzajemne oddziaływanie na siebie człowieka i zwierzęcia mogą dostarczyć 
następujących korzyści dorosłym i dzieciom: 

 Rozwijanie zdolności empatii (wczuwanie się w uczucia, sposób rozumowania 
i motywacji postępowania innych osób). Badania wskazują, że dzieci mieszkające 
w domach, w których jakieś zwierzę jest uważane za członka rodziny, są bardziej 
empatyczne niż dzieci z domów w których nie ma zwierzęcia. Dzieci postrzegają 
zwierzęta jako równe sobie. Dziecko uczy się czytać język ciała zwierzęcia. 
Zrozumienie, co czuje zwierzę, jest prostsze niż zrozumienie, co czuje człowiek, 
ponieważ zwierzę jest prostolinijne i żyje chwilą obecną. W miarę jak dzieci 
dorastają, ich umiejętności „czytania” zwierząt przeniosą się na doświadczenia 
z ludźmi, 

 Skupienie się na świecie zewnętrznym. Osoby cierpiące na chorobę psychiczną 
lub mające niską samoocenę skupiają się na sobie; zwierzęta pomagają im skupić 
się na środowisku. Zamiast myśleć i mówić o nich samych i ich problemach, 
patrzą i mówią do i o zwierzętach. 

 Wychowywanie innej istoty. Wiele dzieci nie miało okazji nauczyć się go drogą 
tradycyjną – od swoich rodziców. Przez naukę opiekowania się zwierzęciem, 
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mogą rozwinąć umiejętności opiekowania się inną – słabszą – istotą, rozwinąć 
poczucie odpowiedzialności za innych, 

 Relacja wzajemnego zaufania lub poczucia związku lub więzów. Zwierzęta potra-
fią stworzyć kanał emocjonalnie bezpiecznej komunikacji pomiędzy pacjentem 
i terapeutą. W warunkach terapii zwierzęta pomagają stworzyć klimat emocjonal-
nego bezpieczeństwa. Obecność zwierzęcia może przetrzeć ścieżkę przez począt-
kowy opór pacjenta. Dzieci mogą z dużym prawdopodobieństwem przenosić 
swoje uczucia i doświadczenia na zwierzę, 

 Akceptacja (sprzyjające przyjęcie lub przyzwolenie). Zwierzęta potrafią akcep-
tować bez wartościowania. Nie obchodzi ich jak ktoś wygląda lub co i jak mówi. 
Akceptacja ze strony zwierzęcia nie jest osądzająca, jest przebaczająca i nie-
skomplikowana. Pies akceptuje swego pana takim, jakim on jest, ładny czy 
brzydki, gruby czy chudy, pełnosprawny czy na wózku, inteligentny lub nie, 
a człowiek potrzebuje akceptacji, 

 Rozrywka. Obecność zwierzęcia zawsze będzie przynajmniej rozrywką. Nawet 
ludzie, którzy nie lubią zwierząt, często lubią patrzeć na ich błazeństwa i reakcje. 
Szczególnie w przypadku ludzi przez długi czas przebywających na leczeniu lub 
w domu opieki wydaje się, że odwiedziny zwierzęcia rozbawiają wszystkich. 

 Socjalizacja (szukanie lub cieszenie się towarzystwem innych, umiejętność 
współdziałania z innymi). Badania pokazują, że kiedy psy i koty przychodzą 
w odwiedziny do placówki opiekuńczej, pomiędzy pensjonariuszami jest więcej 
śmiechu i interakcji niż w trakcie każdej innej terapii, lub rozrywki, 

 Stymulacja psychiczna. Stymulacja psychiczna następuje na skutek zwiększonej 
komunikacji z innymi ludźmi, napływu wspomnień i rozrywki dostarczonej przez 
zwierzęta. W sytuacji, która jest przygnębiająca, obecność zwierząt służy rozluź-
nieniu atmosfery, wzrostowi rozbawienia, śmiechu i zabawy. Te pozytywne 
rozproszenia mogą pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji i wyobcowania 
u pacjentów, 

 Kontakt fizyczny, dotyk. Wiele napisano już o korelacji dotyku ze zdrowiem. 
Niemowlęta, które nie są dotykane, nie rozwijają zdolności zdrowych relacji 
z innymi ludźmi i często nie rozwijają się fizycznie i nie rosną. Dla niektórych 
ludzi dotyk innej osoby jest trudny do zaakceptowania, ale ciepły dotyk psa lub 
kota nie. W szpitalach, gdzie często dotyk jest bolesny lub inwazyjny, dotyk 
zwierzęcia jest bezpieczny, niegroźny i przyjemny. Istnieje wiele programów, dla 
ludzi, którzy byli wykorzystani fizycznie lub seksualnie, w których personel 
i ochotnicy nie mogą dotykać pacjentów. W takich przypadkach możliwość 
dotknięcia i uściskania zwierzęcia jest dla tych pacjentów bardzo ważna, 

 Korzyści fizjologiczne (dodatnie efekty na podstawowe funkcje organizmu). 
Wielu ludzi jest zdolnych do odprężenia się w obecności zwierzęcia. Badania 
pokazują znaczne obniżenie ciśnienia i częstotliwości pracy serca. Nawet 
oglądanie rybek pływających w akwarium może być bardzo odprężające [9]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena zastosowania najpopularniejszych z metod zooterapii 
w leczeniu i rehabilitacji dzieci i dorosłych. 
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3. Materiał i metody 

Metodę badawczą stanowi analiza dostępnej literatury przedmiotu z zakresu terapii 
z wykorzystaniem zwierząt oraz psychologicznego uzasadnienia dla wdrażania tego 
typu terapii u osób chorych. 

4. Wyniki 

4.1. Dogoterapia  

Dogoterapia, jako metoda, posiłkuje się psami w celu wieloprofilowego uspraw-
niania dzieci i dorosłych. Wiele osób wspomagających się tą metodą uważa, że jest to 
jedna z najbardziej naturalnych form rehabilitacji niepełnosprawnych. W odniesieniu 
do powyższego stwierdzenia, nie należy jednak mylnie rozumieć dogoterapii jako 
metody łatwej do zastosowania w domu. Kontakt z psem dla większości ludzi jest 
czymś oczywistym lub naturalnym. Na tej podstawie nie można jednak mówić 
o naturalności metody. Sama obecność psa w otoczeniu dziecka niepełnosprawnego 
nie przyniesie efektów terapeutycznych. To odpowiednio wykwalifikowany specja-
lista, posiadający również wiedzę z zakresu pracy z psem, jest gwarantem dobrze 
przeprowadzonych zajęć dogoterapii. Prowadzone przez taką osobę zajęcia z udziałem 
psa z całą pewnością będą dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb 
biorących w nich udział pacjentów [10]. Obecność psa uspokaja i relaksuje, dlatego też 
coraz częściej są one wykorzystywane do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ich 
spokój, ciepło, pogoda oraz chęć pracy z człowiekiem to cechy, które są niezastąpione 
w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Korzystnie 
oddziałuje na sferę psycho- i socjofizyczną osób chorych. Pomaga im otworzyć się na 
świat zewnętrzny, przełamać lęki związane z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu 
z ludźmi oraz stymuluje rozwój zmysłów, tj. wzrok, słuch, dotyk czy węch. Wzbogaca 
umiejętności werbalne pacjentów – poszerzony zostaje zasób słownictwa biernego 
i czynnego [9]. Dogoterapia przynosi też efekty w pracy z dziećmi autystycznymi 
i mającymi zaburzenia emocjonalne. Wyzwala ona spontaniczną aktywność dziecka 
wobec psa, wpływa na przełamanie lęku i pogłębienie kontaktu z otoczeniem [9]. 
Odbiorcami tej formy wspomagania terapii mogą być osoby: niepełnosprawne 
intelektualnie, po przebytych chorobach i urazach pozostawiających trwałe ślady 
w sprawności fizycznej oraz psychicznej, osoby z uszkodzonym narządem słuchu czy 
wzroku, niedostosowane społecznie, osoby samotne przebywające w domach opieki 
lub w hospicjach [11]. 

4.2. Hipoterapia  

Jednym z rodzajów terapii osób niepełnosprawnych z udziałem zwierząt (zoo-
terapii, animaloterapii) jest hipoterapia. Jest to forma rehabilitacji psychoruchowej 
stosowana u dzieci i u dorosłych. Pod okiem hipoterapeutów, konie mają za zadanie 
usprawniać psychoruchowo pacjentów [12]. Ciepło ciała konia, którego temperatura 
wyższa jest o 1-1,5°C od ciała ludzkiego, sprzyja rozluźnieniu mięśni znajdujących się 
w stanie przykurczu i dlatego hipoterapia uznawana jest za jedną z podstawowych 
metod rehabilitacji pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym. Nie wynaleziono 
jeszcze urządzenia fizjoterapeutycznego, który byłby w stanie wywołać podobne 
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efekty do hipoterapii. Jazda na koniu poruszającym się stępem i wykonywane na nim 
ćwiczenia poprawiaj także równowagę i orientację przestrzenną, koordynację ruchów 
i ogólne ukrwienie mięśni [13].  

4.3. Felinoterapia 

Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego terapeuty 
pełni kot. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych 
i niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie dzieci. Terapia 
odbywa się głównie w domach spokojnej starości, hospicjach, szpitalach i zakładach 
penitencjarnych. Koty odgrywają tam ogromną rolę integracyjną. Stają się obiektem 
zainteresowań, tematem rozmów i troski. Koty sprawdzają się świetnie przy rehabili-
tacji osób ociemniałych jako pomocnicy zajęć edukacyjnych i wychowawczych. 
Wykorzystywane są także do resocjalizacji w ośrodkach poprawczych oraz 
w więzieniach [14]. Według badań przeprowadzonych przez W. Sawaryn felinoterapia 
doskonale wpływa na stymulację zmysłów, może działać odprężająco i relaksująco, co 
może przyczynić się do poprawy kondycji psychofizycznej pacjentów onkologicznych. 
Badaczka wskazuje, że w ocenie pacjentów onkologicznych felinoterapia wpływa 
pozytywnie na przebieg leczenia i usprawniania. Terapia z kotem może również 
motywować do podejmowania dalszych działań w celu poprawy swojego zdrowia 
i samopoczucia [15]. 

4.4. Delfinoterapia 

Delfinoterapia (Dolphin-Assisted Therapy – DAT) to forma połączonej terapii – 
aqua- i animaloterapii – podczas której pacjent znajduje się w bliskim kontakcie 
z delfinem. Za twórcę tej metody uznano amerykańskiego psychologa Dawida 
Nathansona (1978). Badania nad wykorzystywaniem delfinów do terapii dzieci 
cierpiących na choroby psychiczne i fizyczne rozpoczęli w latach 70. amerykańscy 
naukowcy i neuropsychiatrzy z Uniwersytetu w Miami. [16]. Skuteczność delfino-
terapii w dużym stopniu jest uwarunkowana niezwykłymi zdolnościami delfinów. 
Delfiny mają wysoko rozwinięte zdolności poznawcze oraz ciekawość. Delfiny 
posiadają wysoki stopień uspołecznienia, podział ról podczas walki z rekinami oraz 
w trakcie polowania na ryby. Do przedstawicieli innych gatunków delfiny mają 
przyjazny stosunek, bawią się z żółwiami, innymi zwierzętami, z człowiekiem [17]. 
Delfinoterapia korzystnie wpływa na wiele sfer funkcjonowania dzieci z opóźnieniem 
w rozwoju, z autyzmem. 

5. Wnioski  

Od wielu lat terapia z udziałem zwierząt staje się coraz bardziej dostępna 
i popularna. W terapii pedagogicznej znajdują zastosowanie różne gatunki zwierząt 
[18]. Jest to metoda uzupełniająca i wspomagająca metody terapeutyczne. Kontakt 
z żywym zwierzęciem, możliwość dotykania go, opiekowania się nim sprawiają, że 
zabiegi terapeutyczne sta ją się czymś mniej stresującym, naturalnym, a nawet 
przyjemnym [18]. Wielu rehabilitantów wspomagających się metodami zooterapii 
uważa, że jest to jedna z najbardziej naturalnych form rehabilitacji osób niepełno 
sprawnych. Terapie kontaktowe z udziałem zwierząt wywierają wielokierunkowy 
wpływ na organizm człowieka, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, edukacyjnej 
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i motywacyjnej. Należy jednak pamiętać, że animaloterapia powinna być dostosowana 
do indywidualnych możliwości i potrzeb biorących w niej udział pacjentów.  

Posiadanie domowego zwierzęcia, jego obecność, może – jak się okazało – mieć 
wpływ na długość życia człowieka. Bardzo ciekawe i zaskakujące badania zostały 
podjęte przez Erikę Friedmann na Uniwersytecie w Maryland i Pensylwanii, 
a dotyczyły wpływu różnych czynników i warunków społecznych n a długość życia po 
przebytym zawale serca. Badaczka w ankiecie zawarła także pytanie o posiadanie 
zwierzęcia. U zyskane przez badaczkę dane wskazują na to, że ludzie, którzy posiadają 
zwierzęta, zyskują większe szanse n a przeżycie niż ci, którzy zwierząt nie mają. 
Obecność zwierzęcia oprócz różnych zalet motywuje np. do zwiększonego 
i regularnego wysiłku, stymuluje zmysły i relaksuje [19]. Zooterapia wzmacnia efekty 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a obecność zwierzęcia podczas zajęć zwiększa 
motywację pacjenta do ćwiczeń oraz rozwija słownictwo. Dogoterapia oraz hipoterapia 
mogą wpływać pozytywnie na rozwój mowy oraz nawiązywanie interakcji społecz-
nych u dzieci z autyzmem. Efektami zoooterapii w terapiach psychologicznych mogą 
być: obniżenie lęku, adekwatnie do sytuacji zmniejszenie poczucia samotności. 
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Zooterapia – leczniczy kontakt ze zwierzętami 

Streszczenie 
Wstęp: Zooterapia to rola zwierząt w terapii osoby chorej. Istnieje wiele form zooterapii. Do terapii wyko-
rzystuje się psy, koty, konie, delfiny oraz ryby. Najpopularniejszą z form animaloterapii stanowi jednak 
dogoterapia. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena zastosowania najpopularniejszych z metod zooterapii w leczeniu 
i rehabilitacji dzieci i dorosłych. 
Materiał i metody: Metodę badawczą stanowi analiza dostępnej literatury przedmiotu . 
Wyniki: Zooterapia wzmacnia efekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a obecność zwierzęcia podczas 
zajęć zwiększa motywację pacjenta do ćwiczeń oraz rozwija słownictwo. Dogoterapia oraz hipoterapia 
mogą wpływać pozytywnie na rozwój mowy oraz nawiązywanie interakcji społecznych u dzieci 
z autyzmem. Efektami zoooterapii w terapiach psychologicznych mogą być: obniżenie lęku, adekwatnie do 
sytuacji zmniejszenie poczucia samotności. 
Wnioski: Zooterapia jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Terapie kontaktowe z udziałem zwierząt wywierają wielokierunkowy wpływ na organizm człowieka, 
zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, edukacyjnej i motywacyjnej. Animaloterapia powinna być 
dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb biorących w niej udział pacjentów.  
Słowa kluczowe: zooterapia, rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia 

Animal-assisted therapy – therapeutic contact with animals 
Abstract 
Admission: Zootherapy is the role of animals in the therapy of people. There are many forms of zooter 
therapy. Dogs, cats, horses, dolphins and fish are used in the therapy. The most popular form of animal 
therapy is dog therapy. 
Aim of the study: The aim of the study was to evaluate the use of the most popular zootherapy methods in 
the treatment and rehabilitation of children and adults. 
Material and methods: The research method is an analysis of the available literature. 
Results: Animal-assisted therapy improves the effects of rehabilitation for people with disabilities, and the 
presence of an animal in the classroom enhances the patient's motivation for exercise and develops 
vocabulary. Dog-therapy and hippo-therapy can have a positive impact on speech development and social 
interaction in children with autism. The effects of animal-assisted therapy in psychological therapies can 
be: lowering anxiety, releasing the situation to reduce the feeling of loneliness. 
Conclusions: Animal-assisted therapy is one of the most natural forms of rehabilitation for people with 
disabilities. Contact therapy involving animals exerts a multidirectional impact on the human body in the 
physical, mental, educational and motivational spheres. Animal therapy should be tailored to the individual 
needs of the patients involved. 
Key-words: Animal-assisted therapy, rehabilitation, dogotheraphy, hippo-therapy 
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Funkcjonowanie systemu opieki geriatrycznej w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Geriatria oraz gerontologia są to pojęcia, które ulegają procesowi dynamizacji 

z uwagi na rosnącą populację seniorów. Żyjemy coraz dłużej, pozwala nam na to 

poprawa warunków sanitarnych i nowe technologie medyczne. Jednak istotnym jest 

przyjrzenie się kwestii jakości życia osób w wieku podeszłym. Okresowi starości 

towarzyszą często niepełnosprawność, choroby przewlekłe czy też wykluczenie 

społeczne. Więc kwestia opieki medycznej seniorów wraz z zapewnieniem najwyż-

szych standardów tej opieki w celu zapewnienia maksymalnego komfortu zdrowot-

nego, psychicznego jak i społecznego pacjentów geriatrycznych jest kwestią zasadni-

czą. Przy jednoczesnym dbaniu o koszty generowane przez hospitalizacje pacjentów 

senioralnych z dość złożonymi schorzeniami temu towarzyszącymi. Kierując się 

poprawą stanu opieki geriatrycznej zastanowić się trzeba nad zwiększeniem 

kompleksowości usług zdrowotnych świadczonych osobom w wieku podeszłym, 

a także zwrócić większą uwagę na opiekę długoterminową i pielęgnacyjną, ze względu 

na przewlekłość chorób wieku starczego, a także na współwystępowanie kilku 

jednostek chorobowych w jednym czasie. Na świecie co raz częściej wracamy do 

trendu jak najdłuższego zatrzymania seniora w środowisku domowym, w którym czuje 

się dobrze i komfortowo. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem dla seniorów mogą 

się okazać na przykład Domy Opieki Dziennej z terapią zajęciową i powiązanym 

nadzorem medycznym. W tym przypadku osoba w wieku podeszłym może zarówno 

pozostać w środowisku osób sobie bliskich jak i również podczas terapii spędzać czas 

wolny z rówieśnikami. Jednocześnie nie należy zapominać o kwestii opieki 

geriatrycznej rozumianej jako hospitalizacji pacjentów geriatrycznych na oddziałach 

geriatrycznych. Celem głównym pracy jest analiza możliwych form opieki nad 

pacjentami senioralnymi w Polsce oraz sposób zabezpieczenia potrzeb powyższych 

pacjentów. 

Termin „geriatria” (geriatrics) został wprowadzony w roku 1909 roku przez 

Ignacego Nashera, wiedeńskiego lekarza, pracującego w Nowym Jorku. Określenie to 

oznacza „dziedzinę medycyny dotyczącą fizjologicznych i patologicznych aspektów 

starzenia się człowieka oraz problemów klinicznych starszego wieku” [1]. Termin 
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jakim jest „gerontologia” według podręcznika dla lekarzy i studentów „Geriatria 

z elementami gerontologii ogólnej pod redakcją Tomasza Grodzickiego, Józefa 

Kocemby, Anny Skalskiej „gerontologia jest nauką interdyscyplinarną o starzeniu się 

i starości, zajmująca się szerokim zakresem zagadnień, od biologii i genetyki, poprzez 

medycynę, psychologię, po socjologię i demografię i nie należy jej zawężać do 

zagadnień medycznych” [1]. Aby w pełni zrozumieć terminy wyjaśnione powyżej 

trzeba skupić się również na zdefiniowaniu pojęć takich jak starzenie się i starość. 

Według podręcznika dla lekarzy i studentów „Geriatria z elementami gerontologii 

ogólnej” pod redakcją Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej 

starzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, 

zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Procesy 

starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem 

czasu. Starzenie się jest więc zjawiskiem dynamicznym, przebiegającym czasie [1]. 

„Starość (wiek starczy) jest końcowym okresem starzenia się, który nieuchronnie 

kończy się śmiercią. Za początek starości przyjmuje się umownie 60 [wg Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization)] lub 65 rok życia. Starość 

jako okres życia jest pojęciem statystycznym. W innym sensie oznacza taki stopień 

zaawansowania procesów starzenia się człowieka, który w istotnym stopniu ogranicza 

procesy biologiczne i adaptacyjne. Miarą takiego pojęcia starości jest wiek 

biologiczny” [1]. 

Tabela 1. Umowne okresy życia człowieka 

Wiek (lata) Określenie danego okresu życia 

0-29 Okres młodości (wiek rozwojowy- wiek edukacji) 

30-59 Okres dojrzałości (wiek średni- wiek produkcyjny) 

60-120 Okres starości (wg WHO) i jej fazy 

60-74 Starość wczesna (wiek podeszły- wiek III) 

75-89 Starość pośrednia (faza starości pełnej) 

Powyżej 90 Starość późna (faza długowieczności) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]  

2. Pacjent geriatryczny 

Po wieloetapowych konwersacjach na forum spotkań europejskich, Sekcja 

Geriatryczna Europejskiego Towarzystwa Lekarskiego (Union of European Medical 

Specialists – Geriatric Section) stworzyła definicję tzw. pacjenta geriatrycznego [2]. 

Według tej definicji pacjent geriatryczny to osoba z typową wielochorobowością 

w wieku powyżej 60 roku życia (najczęściej mająca ponad 70 lat) lub każda osoba 

w wieku 80 lat i więcej ze względu na związane z wiekiem zwiększone ryzyko 

wystąpienia złożonych patologii w wyniku m.in. znacznego ryzyka wystąpienia 

powikłań i poszczególnych zespołów chorobowych i tzw. „efektu domino”, wysokiego 

ryzyka chronicyzacji chorób ostrych i znacznego ryzyka utraty autonomii w wyniku 

utraty sprawności funkcjonalnej. W odniesieniu do zaznaczonego wyżej zjawiska 

wielochorobowości konieczne jest zdefiniowanie terminu jakim jest polipragmazja. 



 

 

Marlena Robakowska, Anna Tyrańska-Fobke, Izabela Zalewska, Daniel Ślęzak 

 

232 

Polipragmazja, czyli stosowanie wielu leków, które nie wzmacniają swojego efektu 

terapeutycznego, natomiast znacznie zwiększają ryzyko polekowych działań niebożą-

danych. Wiedzie to do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, a w konsekwencji do 

dodatkowych hospitalizacji, a nawet zgonów [3]. Skupić się trzeba również nad 

definicją opieki geriatrycznej jako takiej. Pod pojęciem opieki geriatrycznej mieści się 

wiele form pracy z pacjentami w podeszłym wieku. Mamy tu bowiem do czynienia 

z bardzo szerokim wachlarzem potrzeb, począwszy od osób, które wymagają jedynie 

badań profilaktycznych, systematycznych wizyt w poradni. W tym kontekście opieka 

geriatryczna to wiele ważnych badań, na przykład ocena sprawności funkcjonalnej, 

ryzyka upadków, odżywienia, kruchości kości. To również badania w kierunku 

depresji czy konieczności konsultacji specjalistycznych. W szerokim spektrum opieki 

geriatrycznej mieści się też doraźna pomoc dla osób, które chwilowo mają problem ze 

zdrowiem, sprawnością, a także opieka nad osobami z przewlekłymi schorzeniami, 

demencją, otępieniem, chorobą Alzheimera czy Parkinsona, a także nad niepełno-

sprawnymi seniorami. Może być to opieka i pomoc udzielana w domu pacjenta lub 

w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-leczniczych. 

Aby jednak zorientować się czy zabezpieczenie opieki dla osób w wieku podeszłym 

jest wystarczające należy na początku skonkretyzować definicję Zakładu Opiekuńczo- 

leczniczego. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym 

całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, 

pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im 

pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Celem zakładu 

opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które 

przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, 

leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już 

dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności 

oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym 

wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji [4]. 

Z uwagi na powszechność występowania Domów Pomocy Społecznej w życiu 

seniorów konieczne jest zdefiniowanie tych placówek. W brzmieniu Artykułu 55 punkt 

1-3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dom pomocy społecznej 

świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 

potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. 

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom 

uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy 

społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących [5]. 

Nasza uwaga skupiona została na analizie opieki geriatrycznej ze względu na 

starzejące się społeczeństwo. Pacjentów geriatrycznych z każdym rokiem jest co raz 

więcej, a liczba łóżek geriatrycznych na chwilę obecną nie jest kompatybilna z ilością 

potencjalnych pacjentów. Wszelkie prognozy demograficzne wskazują na to, że 
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będziemy żyli co raz dłużej, co pociąga za sobą wniosek, że zabezpieczenie medyczne 

musi być nastawione na kompleksowość opieki z racji wielu schorzeń z jakimi 

borykają się osoby starsze. Szacuje się, że w wieku 2050 dojdzie do efektu „podwój-

nego starzenia”, gdzie udział w grupie 60+ osoby, które przekroczyły 80 rok życia 

będzie wynosił aż 29% [6]. W końcu 2014 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, 

w tym ponad 8,5 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 22%). W latach 

1989-2014 liczba osób w starszym wieku wzrosła o ponad 2,9 mln, w tym największy 

wzrost- o 1 mln – odnotowano dla grupy 60-64 latków. Udział osób w wieku co 

najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o 7,5 punktu procentowego, tj. z 14,7% 

w 1989 r. do 22,2% w 2014 r. Dla porównania odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył 

się w tym czasie o ponad 12 punktów procentowych – z prawie 30% do 18%. 

W subpopulacji osób w starszym wieku najliczniejszą grupę (prawie 1/3) stanowią 

osoby 60-64-letnie i w okresie minionych 25 lat – ich liczebność wzrosła o blisko 

połowę. Jednak najwyższe tempo przyrostu dotyczyło osób w wieku co najmniej 80 

lat, ich udział w ogólnej liczbie ludności Polski jest niewielki, ale podwoił się – z 2% 

w 1989 r. do 4% w 2014 r. – z wielkości ok. 753 tys. do 1 529 tys. osób. U osób 

w późnej starości zaobserwować można głównie choroby neurodegradacyjne, 

przewlekłe, zapalne. Wzrastać będzie liczba chorób neuropsychiatrycznych, 

niezakaźnych i przewlekłych, jednak spadkowi ulegać będą choroby zakaźne. Główne 

przyczyny zgonów u osób w wieku podeszłym, zgonie z GUS, to przede wszystkim 

choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe. 

Wydłużenie ludzkiego życia i starzenie się społeczeństw prowadzi do ciągłego 

rozwoju medycyny, jednak pociąga to za sobą nie małe koszty. Fakt ten stanowi 

ogromne wyzwanie dla systemu opieki medycznej nie tylko w Polsce, ale i na całym 

świecie. Dlatego konieczne jest wdrażanie holistycznej opieki geriatrycznej, która na 

świecie już od kilkudziesięciu lat stara się zabezpieczyć potrzeby zdrowotne jak 

i psychiczne i społeczne seniorów, a w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać. Geriatra 

poprzez swą integrację wielu dziedzin medycyny pozwala w kompleksowy sposób 

otoczyć opieką tak potrzebującą grupę pacjentów jaką są seniorzy. Właśnie ta 

dziedzina medycyny skupia się na problemach zdrowotnych pacjentów senioralnych 

poprzez rozwiązywanie problemów fizycznych, psychicznych, społecznych w pełnym 

zrozumieniu problemów jakie pociąga za sobą wiek starczy. Opierając się na Raporcie 

Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej systemu opieki geriatrycznej geriatria „winna 

oferować pacjentowi holistyczną opiekę multidyscyplinarnego zespołu fachowców, 

aby zoptymalizować stan zdrowia osób starszych, ich samodzielność, a także poprawić 

jakość życia. Takie efekty można osiągnąć w ramach dedykowanego geriatrii systemu, 

na który powinny składać się oddziały i poradnie geriatryczne, oddziały dzienne, 

multidyscyplinarne zespoły szpitalne oraz zespoły zapewniające łączność z insty-

tucjami opieki społecznej i opieką domową” [7]. 

Aby mówić o zabezpieczeniu wszelakich potrzeb pacjentów geriatrycznych 

i zapewnieniu im najwyższego poziomu opieki medycznej należy się zastanowić nad 

liczbą lekarzy wyspecjalizowanych w dziedzinie geriatrii. Liczba specjalistów 

w dziedzinie geriatrii wykonujących zawód na dzień 31 sierpnia 2014 r. wynosiła 
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321 osób, a w trakcie kształcenia było kolejnych 119 lekarzy. Obecny stan lekarzy 

geriatrów statystycznie wskazuje na to, że na 100.000 mieszkańców przypada 0,8 

geriatry. Według wzorca kreowanego w krajach brytyjskich jeden specjalista 

w dziedzinie geriatrii winien przypadać na około 4.000 osób, które są w wieku 75+. 

Jeden lekarz geriatra według tegoż samego wzorca powinien być odpowiedzialny za 

8.000 seniorów w wieku 65-74. Szacuje się, że aby polscy seniorzy mogli mówić 

o godnym zabezpieczeniu geriatrycznym, w naszym kraju powinno funkcjonować co 

najmniej 800 specjalistów w dziedzinie geriatrii [8]. W czerwcu 2014 r. Minister 

Zdrowia zatwierdził nowe programy specjalizacji, co może przyspieszyć i uprościć 

kształcenie lekarzy geriatrów. Dla porównania liczby geriatrów w Polsce i w innych 

krajach Unii Europejskiej, dane zostały zebrane na poniższym wykresie. 

 

Rysunek 1. Liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 

w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]  

3. Formy opieki geriatrycznej w Polsce 

Formy opieki nad osobami w wieku podeszłym, zarówno te dotyczące pomocy 

społecznej, jak i te dotyczące opieki zdrowotnej, ze względu na swoją różnorodność 

podzielić można ze względu na czas trwania tej opieki jak i zakresu świadczeń 

przeznaczonych dla seniorów. Wśród form opieki skierowanej do osób starszych 

w Polsce wymienić można: 

 Formy opieki instytucjonalnej: 

 Stacjonarnej – pozwalającej na całodobowe zagwarantowanie świadczeń 

zarówno zdrowotnych jak i opiekuńczych, w zależności od zapotrzebowania 

mogą to być: hospicja, sanatoria, stacjonarne Domy Pomocy Społecznej, 

zakłady rehabilitacyjne, zakłady opieki długoterminowej, szpitale geriatryczne 

 dziennej (pół stacjonarnej) – opieka ta profilowana jest głównie przez dzienne 

Domy Pomocy Społecznej, w ramach Ośrodków Wsparcia dla Osób Star-
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szych, dziennych szpitali geriatrycznych. W ramach tych form pacjentom 

oferowana jest pomoc socjalna, zajęcia aktywizujące, kontakt z rówieśnikami. 

Wszystko to formowane jest przez organizacje pozarządowe i władze lokalne, 

 ambulatoryjnej – dedykowana osobom niewymagającym stałej opieki, ma ona 

jedynie zagwarantować pacjentowi dostęp do danego świadczenia poprzez 

krótkotrwały kontakt z daną jednostką. W ramach opieki ambulatoryjnej 

wyróżnić można specjalistyczne poradnie geriatryczne, stomatologa, 

rehabilitację, podstawową opiekę zdrowotną. 

 Formy opieki pozainstytucjonalnej: 

 środowiskowej – fachowa opieka medyczna w środowisku domowym pacjenta, 

kreowana i wspierana przez kadry i procedury uregulowane w przepisach 

o pomocy społecznej lub opieki zdrowotnej [9, 10]. Do udzielających 

świadczeń z tego zakresu zaliczyć można między innymi: pielęgniarki: 

środowiskową, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, 

wolontariuszy, opiekunów społecznych czy też opiekunów osoby starszej, 

 domowej (rodzinnej) – sprawowanej wyłącznie przez rodzinę, bez udziały 

wyspecjalizowanego personelu, a także instytucji [11]. 

4. Założenia modelu opieki geriatrycznej 

W opinii publicznej stosując termin „geriatria” najczęściej kojarzony jest on 

z opieką paliatywną i długoterminową. W Polsce opieka geriatryczna kreowana jest 

głównie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z oddziałami 

geriatrycznymi oraz z istniejącą niewielką ilością specjalistycznych poradni geriatrycz-

nych. Dlatego też utożsamianie opieki geriatrycznej tylko i wyłącznie z zabezpie-

czeniem hospicyjno-paliatywnym jest błędne, gdyż jednym z kluczowych filarów 

geriatrii jest wczesne wykrycie, leczenie, a także profilaktyka chorób wieku starczego. 

Idealnym rozwiązaniem według modelu opieki geriatrycznej jest zapewnienie jak 

najlepszej opieki seniorom, odciążenie od opieki nad schorowanymi osobami w wieku 

senioralnym ich bliskich, ale i przeciwdziałanie bądź przynajmniej zmniejszenie liczby 

hospitalizacji ludzi starszych. 

Wykreowany model powinien charakteryzować się dostępnością zarówno w formie 

finansowania publicznego, prywatnego jak i mieszanego, ciągłością opieki na różnych 

szczeblach opieki instytucjonalnej bądź pozainstytucjonalnej, w zależności od 

potrzeby, jak najwyższą jakością i bezpieczeństwem oraz kompleksowością 

zaspokajania wygenerowanych przez seniorów potrzeb [12]. 

Aby model opieki geriatrycznej mógł prosperować w sposób wydajny i zado-

walający pacjentów konieczne jest rozwijanie ośrodków wspierających, które 

oferowałyby rekonwalescencję bądź kontynuację opieki zaraz po wyjściu pacjenta 

senioralnego ze szpitala po przebytej hospitalizacji, a przede wszystkim skłonić się 

trzeba nad rozwojem opieki środowiskowej, która obejmowałaby opiekę pacjenta 

geriatrycznego zarówno przed hospitalizacją jak i po jej przebyciu.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [11] 

Rysunek 2. Skuteczny model instytucjonalnej opieki geriatrycznej 

4.1. Model opieki geriatrycznej w Niemczech  

System opieki geriatrycznej w Niemczech wyznacza standardy obejmujące 

zarówno wymagania organizacyjne, infrastrukturalne jak i personalne. W standardach 

tych opisano również zasady zakwalifikowania danego seniora do objęcia go opieką 

geriatryczną bądź opieką długoterminową czy też zakwalifikować go do programu 

rehabilitacyjnego. Niemiecki profil opieki geriatrycznej dokładnie wyróżnia jakie 

wymagania powinna spełniać jednostka mianująca się jako geriatryczna. Zdefiniowane 

zostały wymogi co do wielkości pomieszczeń, ilości personelu, wymagania 

przestrzenne oraz wyposażenie do świadczenia usług diagnostycznych i leczniczych. 

Oddział geriatryczny w swej istocie powinien oferować swoim świadczeniobiorcom 

usługi z zakresu fizjoterapii, ergoterapii, pielęgnacji, neuropsychologii, logopedii, 

możliwość kontaktu z osobą duchowną, a także zapewnić seniorom pomoc socjalną. 

Poniższa tabela ilustruje liczbę personelu dla modelu opieki geriatrycznej 

w Niemczech. 

Polityka senioralna w Niemczech skupia się przede wszystkim na tym, aby seniorzy 

przez jak najdłuższy czas byli w stanie funkcjonować w sposób samodzielny i nie-

zależny. Naprzeciw tej idei wychodzi stworzenie przez państwo niemieckie szerokiego 

wachlarza mieszkań oraz placówek opieki dziennej, a także ambulatoryjnej, które 

gwarantują dostęp do zróżnicowanych świadczeń mających udzielić osobom w wieku 

podeszłym wsparcia w zależności od ich potrzeb. 
Dla seniorów, którzy co raz częściej już w wieku około 60 lat poszukują poczucia 

bezpieczeństwa spółdzielnie mieszkaniowe w Niemczech oraz władze lokalne przy-
gotowały ofertę tak zwanych mieszkań serwisowanych lub wspólnot domowych. 
Koncepcja ta została stworzona z myślą o tych seniorach, którzy nie są w stanie 
samodzielnie funkcjonować, potrzebna jest im całodobowa opieka specjalistyczna, 

Całodobowa opieka w geriatrycznym oddziale szpitalnym 

Opieka w dziennym ośrodku opieki geriatrycznej 

Specjalistyczna ambulatoryjna opieka geriatryczna 

Opieka domowa prowadzona przez geriatryczny zespół opieki domowej (opieka 

środowiskowa) 
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jednak chcieliby, aby warunki, w których przyjdzie im się znajdować były jak najbar-
dziej zbliżone do tych panujących w domu rodzinnym. W każdym z tego typu 
mieszkań przebywa od 5 do 13 mieszkańców, którzy ulokowani są w jedno- lub 
dwuosobowych pokojach wyposażonych w łazienkę. Ponadto lokale te w pełni 
i w sposób specjalistyczny przystosowane są do zamieszkania w nich przez osoby 
cierpiące na demencję. 

Tabela 2. Wskaźnik liczby personelu w jednostce o profilu geriatrycznym w Niemczech 

GRUPA ZAWODOWA LICZBA ETATÓW 
W PRZELICZENIU NA ŁÓŻKO 

Lekarz geriatra 1:10-1:12 

Pielęgniarka 1:1,4-1:1,8 

Osoba prowadząca gimnastykę leczniczą 1:8-1:12 

Ergoterapeuta 1:10-1:12 

Masażysta i asystent kąpieli 1:20-1:30 

Logopeda 1:30-1:40 

Pracownik socjalny 1:40-1:50 

Neuropsycholog 1:40 

Duchowny 1:100 

Dietetyk 1:100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16] 

System opieki geriatrycznej w Niemczech z uwagi na skupienie się aktywizacji 
seniorów oferuje im także grupy mieszkalne. Kreowane są one z myślą o osobach 
w wieku podeszłym, które czują się samotne, potrzebują całodniowego wsparcia 
i chciałyby przebywać w gronie swoich równolatków. Każda taka grupa mieszkalna 
przeznaczona jest dla 4-6 osób, oprócz tego seniorzy do swojej dyspozycji mają pokoje 
indywidualne, które podzielone są na części dzienną i sypialną, dodatkowo umeblo-
wane są one prywatnymi rzeczami pensjonariuszy. Inne części mieszkania są wspólne. 
W takich grupach mieszkalnych każda łazienka przystosowana jest do osoby 
w zależności od jej stanu sprawnościowego. Pomoc seniorom udzielana jest przez 
kilka godzin dzienne, w zależności od ich potrzeb w danym dniu. Seniorami opiekuje 
się 2-3 opiekunów [13].  

4.2. Model opieki geriatrycznej w Austrii  

Austria należy do krajów gdzie finansowanie opieki kształtuje się na dość wysokim 
poziomie, jednak jeśli chodzi o organizację opieki geriatrycznej klasyfikowana jest ona 
jako średnia [14]. System opieki geriatrycznej jest bardzo zbliżony do modelu 
niemieckiego. Jednak oprócz wszelkich wymagań infrastrukturalnych, technolo-
gicznych, a także dotyczących kadry medycznej, scharakteryzowany został również 
sposób postępowania – od przyjęcia, aż do wypisu – z pacjentem geriatrycznym na 
oddziale intensywnej opieki geriatrycznej. Skonkretyzowano jakie badania, kiedy, 
gdzie i przez kogo powinny one zostać wykonane. Austriacki model zakłada również 
konieczność przeprowadzania podstawowej oceny geriatrycznej. Poniższa tabela 
przedstawia wymaganą liczbę personelu na oddziale geriatrycznym w modelu 
austriackim. 
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Tabela 3. Wskaźnik liczby personelu w jednostce o profilu geriatrycznym w Austrii 

GRUPA ZAWODOWA LICZBA ETATÓW 

W PRZELICZENIU NA ŁÓŻKO 

Lekarz geriatra 1:10-1:8 

Pielęgniarka 1:1,6-1:1,1 

Ergoterapeuta 1:8,4-1:5,2 

Pracownik socjalny 1:50-1:40 

Psycholog/psychoterapeuta 1:100-1:80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16] 

Opieka austriacka skupiła się również na wymogach kadrowych w odniesieniu do 

oddziału intensywnej opieki geriatrycznej.  

Tabela 4. Wskaźnik liczby personelu na oddziale intensywnej opieki geriatrycznej w Austrii w przeliczeniu na 

24 łóżka  

GRUPA ZAWODOWA PERSONEL (LICZBA ETATÓW) 

Lekarz geriatra 2,5-3,1 

Pielęgniarka 15,6-22,7 

Terapeuci 3-4,8 

Pracownik socjalny 0,5-0,6 

Psycholog/psychoterapeuta 0,25-0,3 

Łącznie 21,85-31,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16] 

 Przyjęcie na oddział intensywnej opieki geriatrycznej w modelu austriackim 

został opisany pewnymi standardami. Opiekę nad seniorami na oddziale geriatrycznym 

scharakteryzowano jako zbiór procedur dokonywanych przez zespół leczniczy od 

momentu przyjęcia pacjenta geriatrycznego na oddział do momentu jego wypisu 

z oddziału geriatrycznego. Przyjęcie pacjenta rozpocząć powinno się od wykonania 

wstępnej oceny geriatrycznej hospitalizowanego. Austriacka opieka medyczna 

proponuje aby od momentu przyjęcia na oddział aż do samego wypisu zapewnić 

pacjentowi senioralnemu kolejno: 

 rozpoznanie problemu/ choroby z jaką boryka się pacjent i zakwalifikowanie go 

do leczenia zgodnego z jego potrzebami medycznymi, 

 przeprowadzenie pełnej opieki geriatrycznej, 

 zapewnić pacjentom opiekę pielęgniarską 

 umożliwienie przeprowadzenia rehabilitacji geriatrycznej 

 planowanie dalszego postępowania terapeutycznego względem danego pacjenta 

poprzez przeprowadzanie cotygodniowych narad leczniczego zespołu 

interdyscyplinarnego 

 udzielenie wsparcia socjalnego i społecznego poprzez kontakt z pracownikiem 

socjalnym 

 otoczenie pacjenta opieką psychologiczną 
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 wsparcie społeczne najbliższych pacjenta i umożliwienie im udziału w procesie 

terapeutycznym seniora 

 skrupulatne prowadzenie dokumentacji medycznej i gromadzenie wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta 

 kiedy pojawia się możliwość wypisu pacjenta z oddziału należy ponownie 

dokonać oceny geriatrycznej. 

Standardy oceny geriatrycznej na oddziale intensywnej opieki geriatrycznej 

zobrazowane zostały w Tabeli 5. 

Tabela 5. Standardy oceny geriatrycznej na oddziale intensywnej opieki geriatrycznej w Austrii  

ZAKRES 

PODLEGAJĄCY 

OCENIE 

FORMA BADANIA MOMENT 

WYKONANIA 

OSOBA 

WYKONUJĄCA 

ADL Indeks Bartthel, 

IADL 

Przyjęcie, wypisane Pielęgniarka, 

terapeuta zajęciowy 

Funkcje poznawcze MMSE, Test zegara Po przyjęciu Psycholog, terapeuta 

zajęciowy 

Intensywność opieki Indeks opieki 

pielęgniarskiej 

Przyjęcie, wypisanie Pielęgniarka 

Chód i równowaga Test Tinetti Przyjęcie, wypisanie 

(nie jest 

obowiązkowy) 

Fizjoterapeuta 

Stopień odżywienia MNA Przyjęcie Lekarz, pielęgniarka 

Sytuacja rodzinna i 

socjalna 

Wywiad Przyjęcie Lekarz, pielęgniarka, 

pracownik socjalny 

Depresja GDS Przyjęcie, wypisanie Psycholog 

Nieotrzymanie 

moczu i stolca 

Kwestionariusz Przyjęcie, wypisanie Pielęgniarka 

„Żywotność” Siła uchwytu Przyjęcie, wypisanie 

(nie jest 

obowiązkowe) 

Terapeuta zajęciowy 

Stosowanie leków Ocena przyjmowania 

leków 

Przed wypisaniem Terapeuta zajęciowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16] 

Aby mówić o standardach oceny geriatrycznej konieczne jest zdefiniowanie 

wszelkich skal i testów koniecznych do przeprowadzenia tejże oceny. 

 ADL (Activities of Daily Living) — skala oceniająca sprawność w zakresie 

podstawowych czynności życia codziennego,  

 IADL (Instrumental Activities Daily Living) — skala oceny czynności złożonych, 

których wykonywanie jest niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w domu,  
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 Indeks Barthel — skala z grupy ADL używana do oceny sprawności w zakresie 

wykonywania czynności życia codziennego, zwłaszcza w warunkach instytucji,  

 MMSE (Mini Mental State Examination) — krótka skala oceny stanu 

psychicznego służąca do oceny funkcji poznawczych, 

 GDS (Geriatric Depression Scale) — geriatryczna skala oceny depresji; Test 

Tinetti — ocena chodu i równowagi oraz ryzyka upadków, 

 MNA (Mini Nutritional Assesment) — ocena stanu odżywienia [15]. 

Model opieki geriatrycznej w Austrii za swoje założenie stawia również opiekę nad 

pacjentem geriatrycznym nawet po jego wyjściu z oddziału. Do zakresu świadczeń 

udzielanych seniorom po hospitalizacji zaliczają się wizyty w poradniach 

geriatrycznych, opieka pielęgniarska, a także możliwość z korzystania dalszych 

świadczeń na oddziale w ramach kontynuacji leczenia [16]. 

4.3. Model opieki geriatrycznej w Belgii 

 Belgia zaliczana jest do krajów charakteryzujących się dużą wysokością 

nakładów pieniężnych przeznaczanych na opiekę geriatryczną, a także wysoką 

organizacją tej opieki. Pacjenci senioralni z Belgii mają dużą swobodę w wyborze 

świadczeń finansowanych ze środków publicznych [17]. W Belgii na 100 tysięcy 

mieszkańców przypada około 75 łóżek geriatrycznych [18 ]. W tym kraju już w latach 

osiemdziesiątych XX wieku pochylono się nad wymaganiami dotyczącymi opieki nad 

seniorami, dlatego też towarzystwo geriatryczne wyszczególniło wytyczne dotyczące 

infrastruktury, świadczeń medycznych oraz samej organizacji opieki geriatrycznej. 

Belgijscy eksperci utrzymują, że pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów 

geriatrycznych, powinny być duże, przestronne, przystosowane do poruszania się 

pacjentów na wózkach inwalidzkich, a oddział geriatryczny powinien liczyć maksy-

malnie 24 łóżka. Opieka belgijska stawia również na ćwiczenia grupowe umożliwia-

jące rehabilitację seniorów. W tym celu konieczne jest stworzenie dużej sali do 

ćwiczeń wspólnych. Według belgijskich standardów na oddziale geriatrycznym 

liczącym sobie 24 łóżka zatrudnionych powinno być 16 pielęgniarek, a zespołem 

leczniczym kierować powinien lekarz internista, który ma ukończoną specjalizację 

z geriatrii. Do zespołu opiekującego się pacjentami geriatrycznymi dołączyć powinni 

również: fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta zajęciowy oraz pracownik socjalny. 

Przebywanie seniora na oddziale geriatrycznym w Belgii powinno zapewniać 

możliwość konsultacji z innymi specjalistami [16]. 

5. Potrzeba a możliwości 

Konieczne jest zastanowienie się czy rozwiązania oferowane seniorom są adek-

watne do ich potrzeb. Scharakteryzowany model opieki geriatrycznej w Polsce 

znacznie różni się od standardów przyjętych w innych krajach dlatego też konieczna 

była analiza zarówno standardów polskich jak i wybranych krajów europejskich, aby 

uwidocznić wyraźne różnice w polskim systemie. Celem głównym pracy była analiza 

możliwych form opieki nad pacjentami senioralnymi w Polsce oraz sposób zabezpie-

czenia potrzeb powyższych pacjentów co wyczerpane zostało poprzez zreasumowanie 
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zagadnień dotyczących modeli geriatrycznych, instytucjonalnych i pozainstytucjo-

nalnych form opieki. Finansowanie opieki geriatrycznej w Polsce jest również kwestią 

wartą do dyskusji, która uwydatnia pewne niedociągnięcia w polskim systemie opieki 

geriatrycznej. W aspekcie finansowania opieki geriatrycznej konieczne jest skupienie 

się na stosowaniu procedury Całościowej Opieki Geriatrycznej (COG). Agregowanie 

tej procedury pozwala na zaplanowanie opieki nad seniorem, zoptymalizowanie jego 

leczenia, a co za tym idzie na wydatkowanie mniejszej liczby środków pieniężnych 

z budżetu państwa. W Polsce COG wykorzystywana jest w niewielkim stopniu, 

u około 14,3% pacjentów geriatrycznych wykonywana jest owa procedura, ale to tylko 

i wyłącznie w opiece szpitalnej, z pominięciem podstawowej opieki zdrowotnej. Dla 

porównania w Austrii COG stosowana jest u każdego pacjenta hospitalizowanego na 

oddziale intensywnej opieki geriatrycznej. Wydatki na ochronę zdrowia populacji 

polskiej z roku na rok są co raz większe, z racji faktu, że jesteśmy społeczeństwem 

starzejącym się. Ze sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 

2014 wynika, że koszt realizacji świadczeń w roku 2014 był większy o około 656.011 

tysięcy złotych niż w roku 2013 co stanowi wzrost o około 2%. Fakt większego 

wydatkowania środków pieniężnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia spowodowany 

jest również zwiększającymi się potrzebami seniorów. Poprzez analizę standardów 

opieki geriatrycznej w krajach Europy Zachodniej sprecyzować można możliwe 

kierunki rozwoju opieki nad seniorami w Polsce między innymi poprzez stosowanie 

całościowej oceny geriatrycznej, a także wyodrębnienie zespołu geriatrycznego, który 

zajmowałby się opieką nad pacjentem. Dlatego też szansą na optymalizację opieki nad 

seniorami jest wdrożenie Założeń Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.  

Obecnie jedynie 54 świadczeniodawców na 14 polskich województw mogło 

zaoferować potencjalnym pacjentom hospitalizację na oddziale geriatrycznym, 

a średnio na jedno łóżko geriatryczne przypada około 29 pacjentów geriatrycznych 

[19]. Zaskakującym jest fakt, że nadal dwa polskie województwa nie posiadają ani 

jednego oddziału geriatrycznego. Jeżeli chodzi o rynek usług prywatnych, to nie ma 

opracowanego systemu udostępniania danych, dlatego też zanalizowane wartości mogą 

być polemiczne. Informacje na temat prywatnych domów opieki dostępne są na 

stronach urzędów wojewódzkich i całościowo udostępnione w rejestrach placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku. Z powyższych rejestrów wywnioskować można, że w 

województwie warmińsko-mazurskim na jedno łóżko w prywatnym domu opieki 

przypada około 474 seniorów, zaś w województwie pomorskim na jedno takie łóżko 

przypada około 213 pacjentów. W województwie o najwyższej liczbie kontraktów na 

oddziały geriatryczne, w województwie śląskim, na jedno łóżko prywatnej opieki 

leczniczej przypada około 350 seniorów. Zauważyć też można, iż problemy i potrzeby 

polskich seniorów stają się co raz powszechniejszym tematem do rozważań zarówno 

w opinii publicznej jak i kreatorów polityki zdrowotnej w Polsce. Efektem tego jest 

planowanie wdrożenia projektu pilotażowego Centrum Geriatrii. Centrum Geriatrii 

zlokalizowane będzie w województwie pomorskim, na terenie trójmiasta. Z analizy 

opisu projektu pilotażowego Centrum Geriatrii wynika, że pozwoli on wyznaczyć 
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nowy kierunek w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym i daje szansę na realizację 

podstawowych założeń polityki senioralnej. Pilotaż ten ma zapewnić wdrożenie 

zintegrowanej opieki nad pacjentami w wieku podeszłym, którzy borykają się 

z chorobami przewlekłymi oraz ma otoczyć kompleksową opieką pacjentów obar-

czonych wieloma jednostkami chorobowymi wieku starczego. 

6. Podsumowanie 

W niniejszej pracy przedstawione zostały możliwe formy opieki nad osobami 

starszymi. Konieczne jest zastanowienie się czy rozwiązania oferowane seniorom są 

adekwatne do ich potrzeb. Scharakteryzowany model opieki geriatrycznej w Polsce 

znacznie różni się od standardów przyjętych w innych krajach. W aspekcie finanso-

wania opieki geriatrycznej konieczne jest skupienie się na stosowaniu procedury 

Całościowej Opieki Geriatrycznej. Stosowanie tej procedury może pozwolić na 

zaplanowanie opieki nad seniorem, zoptymalizowanie jego leczenia, a co za tym idzie 

na wydatkowanie mniejszej liczby środków pieniężnych z budżetu państwa.  

Opieka nad polskimi seniorami jest niezwykle ważnym aspektem w kreowaniu 

państwowej polityki zdrowotnej, z racji tego, że na zdrowe i aktywne starzenie się 

każdy człowiek pracuje przez całe życie, dlatego konieczne jest wdrażanie działań 

profilaktycznych i aktywizujących, aby móc ustrzec się kalectwa i niedołężności 

w wieku podeszłym.  
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Funkcjonowanie systemu opieki geriatrycznej w Polsce  

Streszczenie  

Zagadnienia dotyczące problematyki społeczeństwa starzejącego się, co raz to większe potrzeby seniorów, 

zapewnienie pacjentom w wieku podeszłym jak najwyższych standardów opieki – oto problemy systemu 

opieki każdego z państw rozwiniętych. Jako cywilizowane społeczeństwo zapewnić powinniśmy 
możliwość godnego i aktywnego starzenia się, pomoc w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej 

opieki nad seniorami a może przede wszystkim model systemu opieki geriatrycznej. Co jednak z kosztami? 

Co dla systemu będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem? Oddziały geriatryczne czy systemowe, 

holistyczne podejście do geriatrii również dzięki prywatnemu rynkowi usług zdrowotnych i opiekuńczych. 
Podejście analityczne wybranych form opieki nad seniorami w Polsce, wraz z ukazaniem sposobów na 

zabezpieczenie potrzeb osób w wieku podeszłym i korzyści płynących dla pacjentów z racji obecnie 

prowadzonych działań umożliwiających poprawę jakości życia seniorów może generować pomoc 

w budowie holistycznego podejścia do seniora. Zastanowić się powinniśmy nad kierunkiem polityki 
senioralnej w Polsce. Przedstawienie zalet kompleksowego leczenia pacjentów geriatrycznych w trosce 

o ich komfort fizyczny, psychiczny i społeczny w oparciu o możliwości rozwiązań na podstawie analizy 

systemów ościennych oraz opieki nad seniorami w Polsce. 

Słowa kluczowe: senior, usługi medyczne, rynek opieki  

Functioning of geriatric care in Poland  

Abstract 
The problems of the aging society, the growing needs of seniors, the provision of seniors with the highest 

standards of care – these are the problems of the care system of each developed country. As a civilized 

society, we should provide opportunities for decent and active aging, institutional and non-institutional 

support for seniors and, perhaps, geriatric care model. But what about the costs? What for the system will 
be the most optimal solution? Geriatric or systemic, holistic approach to geriatrics also by the private 

market of health and care services. An analytical approach to selected forms of seniors care in Poland, with 

ways to safeguard the needs of seniors and the benefits of ongoing activities to improve the quality of life 

for seniors, can help to build a holistic approach to seniors. The direction of seniority policy in Poland 
should be planned. Presentation of the advantages of comprehensive treatment of geriatric patients in the 

interest of their physical, psychological and social comfort based on the solutions of neighboring systems 

and care for seniors in Poland. 

Keywords: senior, medical services, care sector 
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Profilaktyczna opieka ginekologiczna  

w okresie pomenopauzalnym  

1. Wstęp  

Postmenopauza to okres wielu dynamicznych przemian biologicznych, związanych 

z wygasaniem hormonalnej czynności jajników. Zazwyczaj towarzyszy temu wiele 

objawów klinicznych. W literaturze dzieli się je na krótkoterminowe i długoterminowe. 

Krótkoterminowe występują pod postacią tzw. zespołu klimakterycznego. Te drugie 

natomiast są konsekwencją wieloletniej ekspozycji organizmu na niedobory hormo-

nalne, w szczególności na fizjologicznie niskie wartości estradiolu [1]. 

Oprócz zmian endokrynnych, proces starzenia organizmu oraz długotrwała ekspozycja 

na czynniki mutagenne, predysponują do występowania chorób nowotworowych [2]. 

Nowotwory złośliwe najczęściej pojawiają się u kobiet w przedziale wieku 50-69 lat [3]. 

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, w kontekście chorób nowotworowych, jest 

niezadowalająca. Śmiertelność na nowotwory narządu rodnego stawia Polskę 

w niekorzystnym położeniu, w porównaniu do innych krajów wysoko rozwiniętych 

[4]. Za przyczynę tego stanu uznaje się m.in.: niską zgłaszalność kobiet na dostępne 

badania profilaktyczne i zbyt późne rozpoznanie choroby [5]. Zauważa się również 

niedostatek angażowania się pracowników ochrony zdrowia w promocję i profilaktykę 

chorób nowotworowych [6]. 

Ciągła optymalizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia powinny 

stanowić najważniejszą część opieki medycznej. Zważywszy na niekorzystny stan 

zdrowia Polek w wieku pomenopauzalnym, za stosowne wydaje się prowadzenie 

permanentnej kontroli skuteczności dostępnych działań profilaktycznych i wdrażaniu 

nowych, które mogłyby poprawić sytuację zdrowotną kobiet.  

Szeroko pojęta profilaktyka może być prowadzona na dwóch płaszczyznach. 

Pierwszą z nich jest profilaktyka pierwotna, której celem jest zapobieganie czynnikom 

wywołującym choroby. Profilaktyka wtórna natomiast polega na wczesnym wykry-

waniu istniejących już zmian chorobowych [7]. 

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa na temat dostępnych programów 

profilaktyki i innych zalecanych działań prozdrowotnych w ginekologii dedykowanym 

kobietom w okresie pomenopauzalnym. Przeglądu dokonano przy użyciu słów 

kluczowych i baz danych tj.: PubMed, Medline i Google Scholar. 
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2. Nowotwory narządu rodnego  

2.1. Rak szyjki macicy 

Rak szyjki macicy jest wciąż aktualnym problemem epidemiologicznym w Polsce. 

Jest drugim co do częstości występowania nowotworem narządu rodnego i piątym 

nowotworem złośliwym w ogóle [8,9]. Na tle innych krajów europejskich stawia nas 

w czołówce ze względu na wysoki wskaźnik zachorowalności i niską pięcioletnią prze-

żywalność. Liczba zachorowań wzrasta znacznie pomiędzy 45. a 64. rokiem życia [10].  

Profilaktyka tego nowotworu jest dość dobrze opracowana i szeroko dostępna. Za 

profilaktykę pierwotną uznaje się zachowania prozdrowotne, celowane na uniknięcie 

zakażenia wirusem HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), którego uznaje się za główną 

przyczynę choroby. Polega m.in. na przestrzeganiu wstrzemięźliwości seksualnej 

i bilateralnej monogamii. Dodatkowo zalecane jest ograniczanie czynników sprzyja-

jących procesowi karcinogenezy tj.: dieta uboga w antyoksydanty, stany zapalne 

narządu rodnego, palenie papierosów, zakażenie wirusem HIV [11]. 

Profilaktyka wtórna realizowana jest poprzez programy skriningowe, mające na 

celu wczesne rozpoznanie stanów przedrakowych. Podstawowym badaniem jest test 

cytologiczny szyjki macicy. Od 2007 roku dostępny jest w Polsce Populacyjny 

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, który skiero-

wany jest do kobiet w wieku 25-59 lat. Kobiety mogą z niego korzystać co 3 lata. 

Natomiast te, które znajdują się w grupie ryzyka (przyjmujące leki immunosupresyjne, 

zakażone wirusem HIV i HPV – typem wysokiego ryzyka) powinny zgłaszać się na 

badanie co 12 miesięcy. Koszty badania całkowicie pokrywa Narodowy Fundusz 

Zdrowia [6,7]. 

Od momentu powstania programu skriningowego odnotowuje się stopniowy spadek 

zachorowalności, natomiast nie jest on porównywalny do innych krajów wysoko 

rozwiniętych [12]. Głównym problemem zdrowia publicznego w Polsce jest bardzo 

niska zgłaszalność kobiet na test cytologiczny. Uważa się, że problem spowodowany 

jest jednocześnie niedostatkiem mobilizacji kobiet do wykonywania badania, jak 

również brakiem prawidłowego przepływu informacji od pracowników ochrony 

zdrowia, w tym lekarzy rodzinnych, ginekologów, pielęgniarek i położnych [13]. Test 

cytologiczny obarczony jest pewnym marginesem błędu. Oznacza to, że jakość samego 

skriningu nie jest doskonała. Wyniki w niektórych przypadkach mogą być zarówno 

fałszywie dodatnie, jak i fałszywie ujemne [7]. Bardziej dokładnym testem jest 

cytologia płynna, oparta na jednowarstwowych rozmazach komórkowych. W tej 

technice pobrany materiał zostaje przefiltrowany i oczyszczony z krwi i komórek 

zapalnych. Niestety ze względu na wysokie koszty, w Polsce nie stosuje się tej metody 

w badaniach populacyjnych. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca stosowanie 

obu metod w skriningu. Warunkiem pobierania materiału do oceny cytologicznej jest 

stosowanie szczoteczki typu cyto-brush, która umożliwia pobranie komórek ze strefy 

przekształceń międzynabłonkowych [14].  

Badanie cytologiczne szyjki macicy służy tylko do identyfikacji wczesnych oznak 

choroby, natomiast nie zapobiega głównej jego przyczynie, jaką jest zakażenie 
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wirusem HPV. Stwierdzenie zakażenia u kobiet po 50. roku życia świadczy 

o przetrwałej infekcji i stanowi wysokie ryzyko rozwoju zmian przednowotworowych 

i nowotworowych. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonywanie badania 

w kierunku zakażenia tym wirusem łącznie z testem cytologicznym i uznaje to za 

najbardziej optymalną metodę profilaktyki [15]. American Cancer Society zaleca 

wykonywanie obu testów jednocześnie, co pięć lat u kobiet do 65 roku życia [16].  

2.2. Rak jajnika 

Rak jajnika jest nowotworem obarczonym bardzo wysoką śmiertelnością. Dzieli się 

go na dwie podstawowe kategorie. Nowotwory typu 1, które mają tendencję do 

występowania w niższym stadium i najczęściej powstają pod wpływem zmian 

prekursorowych. Nowotwory typu 2 są zazwyczaj związane z zaawansowanym sta-

dium i stanowią większość przypadków zgonów. Istnieją obecnie dowody na poparcie 

tezy, że większości raków jajnika typu 2 rozwija się z procesu nowotworowego 

komórek nabłonkowych jajowodu [17]. 

Nie poznano jak dotąd czynnika etiologicznego raka jajnika. Stąd bardzo trudne jest 

ustalenie jakiejkolwiek profilaktyki pierwotnej. Wyjątkiem są kobiety, będące nosi-

cielkami mutacji w genach BRCA 1 i BRCA 2. Mutacje te stanowią bowiem swoisty 

czynnik ryzyka nowotworu. U kobiet obarczonych dziedzicznie ryzykiem raka jajnika 

konieczne jest zidentyfikowanie go i zaoferowanie w takich przypadkach poradnictwa 

genetycznego. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej opracowało 

pewne zalecenia, dotyczące prewencji tego nowotworu dla kobiet z grupy ryzyka. Do 

strategii mających zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka jajnika zaliczane jest wycięcie 

przydatków [7, 17]. 

Nie znane są stany przednowotworowe raka jajnika. Rak rozwijając się przez lata 

może nie dawać żadnych specyficznych objawów klinicznych. Badanie USG 

i oznaczanie markera Ca 125 okazały się nieprzydatne w badaniu populacyjnym. 

Obecnie nie istnieje żaden skrining ze względu na zbyt małe dowody na jego 

skuteczność w zmniejszaniu śmiertelności z powodu raka jajnika [7]. 

2.3. Rak endometrium  

Rak endometrium jest najczęściej występującym nowotworem narządu rodnego 

w krajach rozwiniętych. Choroba ma najczęściej charakter przypadkowy, jakkolwiek 

u około 3 % kobiet można rozpoznać zespół Lyncha, który predysponuje do rozwoju 

nowotworu. W typie I raka, który występuje najczęściej, wyodrębniono stany 

przedrakowe i działania profilaktyki pierwotnej [18]. 

Uważa się, że u kobiet z zespołem Lyncha powinno rozważyć się histerektomię 

z przydatkami, zaraz po decyzji o zakończeniu prokreacji. Obniżenie stężenia IGF-1, 

poprzez utrzymanie prawidłowej masy ciała, jest jednym z kolejnych sposobów 

prewencyjnych. Skuteczne okazuje się również nie przyjmowanie estrogenów bez 

równoważących gestagenów, w przypadku terapii hormonalnej [7, 18]. 

Skrining raka endometrium nie jest prowadzony, ze względu na jego niską skutecz-

ność. Jakkolwiek nowotwór ten jako jedyny ujawnia swe objawy kliniczne we 
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wczesnym stadium zaawansowania. Kobiety, znajdujące się w grupie ryzyka powinny 

być poinformowane o symptomatologii choroby i zachęcane do jak najszybszego 

zgłaszania pojawiających się objawów, najczęściej pod postacią krwawienia z dróg 

rodnych [7, 16]. 

3. Rak piersi 

Rak piersi jest najbardziej rozpowszechnionym nowotworem złośliwym w krajach 

wysoko rozwiniętych. W Polsce jest drugą, po raku płuc, przyczyną zgonów kobiet 

z powodów onkologicznych. Choroba dotyka najczęściej kobiet w przedziale wieku 

50-59 lat [19, 20].  

Profilaktyka pierwotna raka piersi jest dość ograniczona. Istnieje jednak kilka 

zaleceń, mogących zmniejszyć ryzyko zachorowania. Pierwszym z nich jest stoso-

wanie zbilansowanej diety. Powinna być ona bogata w warzywa i owoce (pięć porcji 

dziennie), ze względu na zawartość w nich kwasu foliowego. Preferowane jest również 

dodanie do jadłospisu ryb morskich i soi. Wyłączyć należy za to tłuszcze nasycone, 

w tym wędliny i tłuste mięso. Pozytywne rezultaty obserwuje się również dzięki 

utrzymywaniu prawidłowej masy ciała i prowadzeniu regularnej aktywności fizycznej. 

Z kolei zaleca się unikanie spożywania wysokoprocentowego alkoholu [19, 21]. 

U kobiet z grupy najwyższego ryzyka, zaleca się usunięcie przydatków, czasem 

łącznie z macicą. Kolejnym radykalnym działaniem może być wykonanie u tych kobiet 

obustronnej mastektomii. Są to metody co prawda mieszczące się w ramach 

profilaktyki pierwotnej, ale budzące wciąż wiele kontrowersji, zarówno wśród lekarzy, 

jak i samych pacjentek [19].  

Profilaktyka wtórna raka piersi składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest to 

samobadanie piersi. Po menopauzie badanie wykonywane jest raz w miesiącu, w dniu 

ustalonym przed kobietę. Podczas niego kobieta może wyczuć guza o średnicy nawet 1 

cm. Około 90% diagnozowanych nowotworów jest wykrywanych właśnie podczas 

samobadania piersi. Świadczyć to może o wysokiej wartości tego badania w kontek-

ście profilaktyki. Elementem ograniczającym jego skuteczność jest jednak brak 

systematyczności w jego wykonywaniu [21, 22]. Badaniem uzupełniającym samoba-

danie piersi powinno być kliniczne, palpacyjne badanie, wykonywane podczas 

profilaktycznej wizyty ginekologicznej. U kobiet w wieku pomenopauzalnym zalecane 

jest wykonywanie tego badania przynajmniej raz w roku [16]. 

Mammografia to badanie radiologiczne gruczołu piersiowego, które wykonuje się 

w dwóch projekcjach, skośniej i górno-dolnej. W Polsce funkcjonuje Populacyjny 

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, skierowany do kobiet od 50 do 69 roku 

życia. Kobieta może je wykonać co 2 lata. American Cancer Society zaleca 

rozpoczęcie corocznego badania mammograficznego u kobiet po 40. roku życia. 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne natomiast zaleca coroczną mammografię po 50 

roku życia [16; 19]. 

Kobiety w okresie pomenopauzalnym powinny być informowane o skuteczności 

tego badania w zmniejszaniu ryzyka diagnozy zaawansowanego raka piersi. 

Dodatkowo w przypadku potencjalnie wykrytej choroby, pozwala uniknąć pewnych 
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zabiegów medycznych (chirurgia oszczędzająca zamiast mastektomii, biopsja węzła 

chłonnego wartowniczego zamiast pełnego wycinka węzłów chłonnych pachowych 

lub uniknięcie chemioterapii w ogóle) [16]. 

USG piersi jest badaniem przeznaczonym dla kobiet o gęstym utkaniu gruczo-

łowym. Nie należy do badania skriningowego. Może być jednak pomocne w różnico-

waniu zmian łagodnych, które w badaniu mammograficznym są mniej widoczne. 

Spełnia zatem rolę wspomagającą w diagnostyce raka piersi [19]. 

4. Atrofia urogenitalna  

Atrofia urogenitalna jest stosunkowo powszechnym stanem objawowym, dotyka-

jącym około 50% wszystkich kobiet w okresie pomenopauzalnym. Jest konsekwencją 

spadku poziomu estrogenów prowadzącego do upośledzenia przepływu krwi w obrębie 

dolnej części układu moczowo-płciowego [23, 24].   

Obserwuje się zaburzenia procesu dojrzewania nabłonka pochwy, co przyczynia się 

do obniżenia ilości pałeczek kwasu mlekowego i trudności w utrzymaniu niskiego pH. 

Dochodzi do obniżenia produkcji i jakości wydzieliny pochwowej, a pH pochwy 

wzrasta z poziomu 4,0-5,5 w okresie prokreacyjnym do 6,0-8,0 w okresie pomeno-

pauzalnym. Błona śluzowa pochwy staje się bardzo podatna na urazy i krwawienia. 

Stopniowo pogarsza się metabolizm tkanki łącznej, co powoduje spadek elastyczności 

pochwy. Kobiety dotknięte tym schorzeniem, zgłaszają szereg objawów, tj.: pieczenie, 

zaczerwienienie, suchość pochwy, nieprawidłowa wydzielina pochwowa o wieprzy-

jemnym zapachu i dyspareunia (ból podczas stosunku płciowego) [25, 26]. 

Zmiany zanikowe doprowadzają również do pojawienia się objawów w obrębie 

układu moczowego, tj.: dyzuria (ból podczas oddawania moczu), nadmierna 

aktywność pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu i nawracające infekcje dróg 

moczowych [23].  

Optymalną formą profilaktyki i terapii zmian zanikowych w obrębie pochwy jest 

zastosowanie dopochwowych estrogenów. Jest to terapia pierwszego rzutu. Jednakże 

nie u wszystkich kobiet, terapia ta przynosi oczekiwane efekty lub też nie jest 

akceptowana przez same pacjentki. W takich przypadkach rekomenduje się wprowa-

dzenie działań niehormonalnych. Do łagodzenia zmian atroficznych w obrębie pochwy 

używa się lubrykantów, żeli nawilżających i probiotyków [27]. Do poprawy 

wilgotności pochwy można używać również preparatów witaminy D lub E [23]. Coraz 

więcej publikacji wskazuje na skuteczność preparatów dopochwowych, zawierających 

kwas hialuronowy lub jego sole [27]. Atrofia urogenitalna pojawia się częściej u kobiet 

otyłych i cierpiących na cukrzycę. Stąd jednym z działań profilaktycznych jest 

utrzymanie stałego poziomu glikemii u tych kobiet [23, 26]. 

Escherichia coli stanowi główny patogen odpowiedzialny za infekcje układu 

moczowego u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Skuteczne w walce z nawrotowymi 

zakażeniami są produkty probiotyczne. Najskuteczniejsze okazują się być surfaktanty 

Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus fermentum [28]. Doustne stosowanie 

pałeczek kwasu mlekowego jest wskazaną metodą profilaktyki, nie mniej skuteczną od 

antybiotykoterapii [29]. Udowodniono też, że proantocyjanidyny, zawarte w żura-
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winach i borówkach, wykazują leczniczy wpływ na zakażenia E.Coli. Jednakże nie 

potwierdzono ich wpływu prewencyjnego na zakażenia nawracające [28]. 

5. Nietrzymanie moczu i zaburzenia statytki narządu rodnego 

Światowa Organizacja zdrowia definiuje nietrzymanie moczu jako niezależny od 

woli, wyciek moczu przez cewkę moczową. Choroba ma szerokie konsekwencje 

higieniczne, zdrowotne i psychospołeczne. Powoduje znaczne pogorszenie jakości życia. 

Najczęściej obserwuje się występowanie wysiłkowego nietrzymania moczu, który 

powstaje na skutek niewydolności zwieracza cewki moczowej. Do mimowolnego 

oddawania moczu dochodzi nawet przy niewielkim wzroście ciśnienia w jamie 

brzusznej. Zdarza się podczas wysiłku fizycznego, kaszlu, kichania i śmiechu [30]. 

Etiopatogeneza nietrzymania moczu jest bardzo złożona, dlatego też trudno 

o ujednolicenie działań profilaktycznych. Jakkolwiek gromadzenie i kontrolowanie 

oddawania moczu jest możliwe tylko przy prawidłowym stanie mięśniówki pęcherza 

moczowego, cewki moczowej i zwieracza cewki. Bardzo ważny jest również stan 

statyki dna miednicy, który zapewnia podparcie dla narządów układu moczowo-

płciowego. Do działań profilaktycznych zalicza się stosowanie hormonalnej terapii 

zastępczej, ze względu na korzystny wpływ estrogenów na kondycję tkanki łącznej. 

Bardzo ważne jest również leczenie nawracających zakażeń układu moczowego. Do 

działań, które kobieta może wdrożyć samodzielnie w codziennym życiu należą m.in.: 

zaprzestanie palenia tytoniu (prewencja przewlekłego kaszlu), regularne ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie dna miednicy, kontrola ciężaru ciała, zwalczanie zaparć 

i unikanie sytuacji stresujących [30-32]. 

Zaburzenia statyki narządu rodnego dotykają aż 15% kobiet. Czynników 

etiologicznych choroby jest wiele, a jedną z nich jest pogorszenie jakości tkanki 

łącznej w okresie pomenopauzalnym. Celem profilaktyki jest zapobieganie uszkodze-

niu aparatu podtrzymującego narządy układu płciowego i zmniejszenie sił, powo-

dujących ich przemieszczenie. W ramach profilaktyki w okresie pomenopauzalnym 

można zalecić regularne ćwiczenia gimnastyczne, systematyczne opróżnianie pęcherza 

moczowego i jelit, w celu przeciwdziałania nadmiernemu parciu [33]. 

6. Podsumowanie 

 Wiek pomenopauzalny jest okresem występowania wielu problemów zdrowot-

nych. Właściwa edukacja i promocja zdrowia może być czynnikiem popra-

wiającym jakość życia kobiet w tej grupie, 

 Ważne jest, aby kobiety w wieku pomenopauzalnym korzystały z dostępnych 

w Polsce programów profilaktycznych oraz były zachęcane do uczestniczenia 

w innych dodatkowych badaniach prewencyjnych.  
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Profilaktyczna opieka ginekologiczna w okresie pomenopauzalnym 

Streszczenie  

Wstęp. Okres pomenopauzalny charakteryzuje się wzrostem ilości czynników ryzyka występowania 

różnych problemów zdrowotnych, w szczególności chorób nowotworowych i metabolicznych. Dodatkowo 

zahamowanie hormonalnej czynności jajników, doprowadza do pojawienia się licznych objawów klinicz-
nych, tj.: nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki narządu rodnego, zakażenia układu moczowo-płciowego.  

Cel. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych zaleceń profilaktycznych w ginekologii dla kobiet 

w okresie pomenopauzalnym.  

Metody. Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa przy użyciu słów kluczowych i baz danych tj.: 
PubMed, Medline i Google Scholar.  

Podsumowanie. Kobiety po menopauzie są narażone na różne problemy zdrowotne. Ważne jest, aby 

prowadzić skuteczną promocję zdrowia i działania zapobiegawcze w tej grupie kobiet. 

Słowa kluczowe: opieka, postmenopauza, profilaktyka, nowotwór 

Prophylactic gynecological care in the postmenopausal period  

Introduction. Post-menopausal period is a time of increasing risk factors for various health problems, 
especially cancer and metabolic diseases. In addition, the inhibition of ovarian hormone function leads to 

the appearance of numerous clinical symptoms, ie: urinary incontinence, genital hernia disorders, 

genitourinary tract infections. 

Objective. The aim of the study is to present current preventive recommendations in gynecology for 
postmenopausal women.  

 Methods. The literature review was made, using keywords and databases such as PubMed, Medline, and 

Google Scholar.  

Summary. Postmenopausal women are exposed to various health problems. It is important to carry out 
effective health promotion and preventive actions in this group of women. 

Key words: care, postmenopause, prevention, cancer 
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