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Justyna Libera1, Marcin Maksymiec2, Karolina M. Wójciak3

Bioaktywne związki pochodzenia roślinnego
w procesie redukcji masy ciała
1. Wstęp
Korzystne działanie produktów roślinnych zależy od obecności w ich
składzie określonych związków czynnych. Mogą to być metabolity pierwotne (cukry proste, skrobia, kwasy tłuszczowe, aminokwasy) oraz wtórne
(flawonoidy, glikozydy, terpeny, taniny, ligniny, alkaloidy, garbniki, śluzy
itp.) [1-3]. Te drugie powstają w procesie przemiany materii rośliny i chronią ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Substancje te
mogą korzystnie wpływać również na organizm człowieka, poprzez stymulowanie bądź hamowanie niektórych biochemicznych procesów zachodzących
w narządach [4]. Bioaktywne związki wspomagają organizm głównie poprzez działanie antyoksydacyjne, czyli skierowane przeciw wolnym rodnikom. Obniżają one również ciśnienie krwi, wzmacniają system odpornościowy, redukują poziom cholesterolu we krwi, pomagają zachowywać
właściwą krzepliwość krwi [2, 5]. Substancje aktywne biologicznie wykorzystywane są też w procesie odchudzania, co związane jest z ich różnorodnymi
właściwościami. Biozwiązki wspomagają redukcję masy ciała wpływając na
gospodarkę węglowodanową i lipidową [1, 6]. Niektóre substancje aktywne,
poprzez pęcznienie w przewodzie pokarmowym, dają uczucie sytości,
jeszcze inne działając moczopędnie i przeczyszczająco, regulują przemianę
materii. Do mechanizmów działania tych związków należy zwiększenie
produkcji ciepła przez organizm, czyli termogenezy, co pozwala na zużywanie większej ilości energii [7-9].

2. Nadwaga i otyłość
Żywność dostarcza organizmowi substancji niezbędnych do wzrostu,
regeneracji i aktywności życiowej. Najniższy poziom przemian energetycznych zachodzących w organizmie człowieka na czczo, pozostający
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w warunkach zupełnego spokoju fizycznego nazywamy podstawową przemianą materii (ppm). Intensywność podstawowej przemiany materii zależy
od różnych czynników, głównie od powierzchni ciała (zależnej od masy ciała
i wzrostu, wieku, płci oraz u kobiet od stanów fizjologicznych) [10, 11].
Intensywny wzrost i budowa tkanek zwiększają ppm. Dotyczy to szczególnie
niemowląt i młodzieży w okresie pokwitania. Wartość ta zmniejsza się
natomiast w wieku podeszłym. Organizm ludzki potrzebuje energii nie tylko
na podstawowe procesy życiowe, lecz także na ponadpodstawową przemianę
materii, czyli niezbędną do wszystkich innych czynności życiowych, np. wykonywanie pracy zawodowej [10, 11]. W przypadku gdy do organizmu, dostarczana jest z pożywieniem, większa ilość energii, niż organizm wydatkuje,
powstaje dodatni bilans energetyczny. Nadmiar przyjmowanych kalorii jest
odkładany w postaci zbędnej tkanki tłuszczowej, co skutkuje zwiększeniem
masy ciała i nadwagą. Błędy żywieniowe i przedłużający się stan dodatniego
bilansu energetycznego, mają charakter kumulatywny i prowadzą z biegiem
lat do otyłości oraz wynikających z niej powikłań zdrowotnych. Niedostateczna podaż wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz dostępność biologiczna substancji
odżywczych, wchłanianych z pożywienia, przez organizm wpływają na
prawdopodobieństwo wystąpienia nadwagi [10-13]. Otyłość jest chorobą
ogólnoustrojową, powodowaną bardzo dużą nadwagą, gdzie dochodzi do
hipertrofii, czyli nadmiernego wypełniania triacyloglicerolami komórek
tłuszczowych [14]. Nadwaga i otyłość stanowią ogromny problem epidemiologiczny w większości krajów rozwiniętych gospodarczo. Nazywane są epidemią XXI wieku, ponieważ przyczyniają się do rozwoju wielu chorób
przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia i oddechowego, cukrzyca
typu 2, nadciśnienie tętnicze, niektóre nowotwory oraz przedwczesna śmierć
[5, 7, 14]. Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2004 r. wynika, że nadwaga występuje u 35% kobiet i 48% mężczyzn [15]. Analiza wyników
Głównego Urzędu Statystycznego z 2011, wskazała na wzrost tych wartości,
do ok. 45% u kobiet i do ok. 64% u mężczyzn [16].
Jednym z najistotniejszych czynników regulujących proces redukcji
nadwagi jest odpowiednio dobrana strategia żywieniowa [13]. Ilość
pożywienia, a szczególnie jego wartość energetyczna mają decydujący
wpływ na kontrolę masy ciała. U przeciętnego człowieka, o zapotrzebowaniu
energetycznym 2000-3000 kcal, stałe wychylenie dodatniego bilansu
energetycznego tylko o 3% (60-90 kcal) może spowodować w ciągu roku
wzrost masy ciała o 3,4 kg, a w ciągu 10 lat 30-40 kg [5]. Leczenie otyłości
nigdy nie będzie efektywne bez zmiany nawyków żywieniowych, kontroli
ilości spożywanych kalorii i zwiększenia aktywności fizycznej [7, 13, 17,
18]. Osoby otyłe często mają za sobą co najmniej kilka nieudanych prób
odchudzenia się. Skłaniać ich to może do wyboru „drogi na skróty”, czyli
skorzystania z szeroko oferowanych na rynku żywnościowym preparatów
wspomagających odchudzanie. Obecnie jest bardzo dużo ogólnodostępnych
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suplementów diety reklamowanych jako środki wspomagające redukcję
masy ciała [8, 9, 17]. Trzeba mieć jednak świadomość, że większość z nich
nie ma naukowo udowodnionego działania [7, 19]. Ponadto, niektóre
suplementy mogą wywoływać poważne działania uboczne, czy też wchodzić
w interakcje z lekami [17-19]. Wybierając preparaty do stosowania w dietach redukcyjnych należy zwracać uwagę na naukowe dowody potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo zdrowotne spożywanych substancji
bioaktywnych, co powinno być uwzględniane przy ich dopuszczaniu do
obrotu handlowego [19]. Stosowanie tych substancji wymaga ponadto, co
najmniej przestrzegania odpowiednio zbilansowanej diety [5, 10, 13].

3. Mechanizmy działania odchudzającego substancji
bioaktywnych
Ważnym kryterium podziału substancji bioaktywnych jest mechanizm ich
działania. Wyróżnić można substancje [2, 5, 7-9, 20]:
 aktywne biologicznie – zawarte w zielonej herbacie, ziołach, owocach
i warzywach;
 oparte na działaniu włóknika, czyli pęczniejące w przewodzie pokarmowym i dające uczucie sytości różne formy błonnika pokarmowego,
glukomannany, ksantyny, babka płesznik, beta glukany, pektyny,
hydrokoloidy;
 inhibitory lipaz, czyli substancje ograniczające wchłanianie tłuszczów
z pożywienia, obecne m.in. w zielonej i czerwonej herbacie;
 zwiększające oksydację tłuszczu i hamujące jego syntezę – różne
formy karnityny, kwas hydroksycytrynowy, substancje zawarte
w zielonej herbacie, lukrecja, sprzężone dieny kwasu linolowego;
 zwiększające termogenezę, czyli stymulujące przemianę materii, m.in.
efedryna, kofeina, ekstrakt gorzkiej pomarańczy, ekstrakt guarany.

4. Biologicznie aktywne związki wspomagające redukcję masy
ciała
4.1. Flawonoidy
Flawonoidy są pochodnymi 2-fenylo-benzo-γ-pironu [3]. Z względu na
różnice w budowie strukturalnej związki flawonoidowe podlegają podziałowi
na [1, 3, 4, 21, 22]:
 flawanony (naryngenina, naryngina, hesperetyna, hesperedyna);
 flawanole (epikatechina, epigallokatechina, katechina);
 flawony (apigenina, diosmetyna, luteolina);
 izoflawony (daidzeina, genisteina);
 flawonole (kwercetyna, kemferol, mirecytyna, fisteina, morina);
 antocyjany (cyjanidyna, pelargonidyna, malwidin).
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Dotychczas zidentyfikowano ponad 10000, w tym poznano i opisano
około 4000 związków flawonoidowych, występujących powszechnie
w liściach, kwiatach, owocach i nasionach roślin [3, 21]. Nadają one
roślinom zabarwienie od żółtego, przez pomarańczowe, aż do fioletowego
oraz chronią je przed szkodliwym działaniem promieniowania nadfioletowego, a także pełnią rolę hormonów roślinnych, regulatorów wzrostu
i inhibitorów wielu reakcji enzymatycznych. Jako związki wszechobecne
w roślinach stanowią istotny element w diecie człowieka i szacuje się, że
człowiek w ciągu dnia spożywa przeciętnie około 1 g związków flawonoidowych [4]. Głównym źródłem flawonoidów w diecie są warzywa (cebula,
pomidory, papryka, brokuły) i owoce (cytrusy, jabłka, jagody, czarne
porzeczki, winogrona). Występują również w niektórych zbożach, nasionach
roślin strączkowych, przyprawach, a także w czerwonym winie, herbacie,
kawie i kakao [1, 3, 4, 21, 23]. Flawonoidy wchodzą w skład wielu ziołowych preparatów stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych
(np. rutyna, diosmina, hesperydyna), schorzeniach wątroby (np. sylimaryna)
czy w profilaktyce i łagodzeniu objawów menopauzy (np. izoflawony
– genisteina). Niektórym flawonoidom przypisuje się działanie wspomagające
w procesie redukcji masy ciała. Jest to spowodowane ich właściwościami,
m.in. zbliżonymi do hormonów obniżających łaknienie czy zwiększającymi
wydatek energetyczny [4, 22].

4.1.1. Zielona herbata (Camellia sinensis)
Herbata ta bogata jest w metyloksantyny (kofeinę, teofilinę, teobrominę)
i inne bioflawonoidy, które wzmacniają i uszczelniają naczynia krwionośne
[22, 24, 25]. Wspomagają leczenie miażdżycy, obniżają ciśnienie krwi,
odtruwają organizm, opóźniają proces starzenia i chronią organizm przed
nowotworami [13, 25]. Zielona herbata, ceniona od tysiącleci, stosowana
była przy dolegliwościach żołądka i jelit, ze względu na działanie wspomagające trawienie i hamowanie rozwoju bakterii w przewodzie pokarmowym
[22]. Napar z herbaty pobudza do wydzielania większej ilości soków żołądkowych, więc sprzyja trawieniu, a ponieważ ma odczyn zasadowy,
zapobiega również nadmiernemu zakwaszeniu organizmu [25]. Herbata
zielona wspomaga proces odchudzania głównie ze względu na zwiększenie
wydatku energetycznego w wyniku podwyższenia termogenezy, czyli
powstawania ciepła, wydzielanego w trakcie reakcji chemicznych spalania
tłuszczu w organizmie [26]. Obniża ona także aktywność lipaz hamujących
rozkład krótko- i długołańcuchowych triacylogliceroli oraz triacylogliceroli
zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe [27]. Współczesne badania
dowodzą, że zarówno herbata zielona, oolong jak i czarna mają wpływ na
metabolizm lipidów [25, 26]. Zawarte w nich taniny zmniejszają aktywność
enzymów trawiennych, utrudniając wchłanianie pokarmu, w tym tłuszczu
[22]. Za hamowanie lipazy trzustkowej odpowiedzialne są katechiny oraz
saponiny zawarte w ekstraktach z zielonej herbaty [22, 26]. Sugeruje się, że
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mechanizm działania substancji zawartych w zielonej herbacie jest związany
z upośledzeniem emulsyfikacji tłuszczu w przewodzie pokarmowym oraz
częściowo z mało jeszcze poznanym bezpośrednim wpływem na aktywność
lipazy żołądkowej oraz trzustkowej [26, 27]. Przypuszcza się również, że
związki polifenolowe zawarte w herbacie, tworzące kompleksy z enzymami
i białkami, są również odpowiedzialne za inhibicję amylaz – obniżają aktywność amylazy ślinowej [19]. Kontrowersyjne są polecane dawki zielonej
herbaty niezbędnej do uzyskania przyspieszenia redukcji masy ciała, które
wynoszą 250-1000 mg związków polifenolowych (tj. od 3 do 10 kubków
naparu zielonej herbaty dziennie) [22]. Należy zaznaczyć, że spożywanie
zbyt dużej ilości naparu zielonej herbaty może powodować efekty uboczne,
związane głównie z obecnością kofeiny. Mogą wystąpić m.in. zaburzenia
w rytmie pracy serca czy bezsenność. Nie zaleca się stosowania zielonej
herbaty wraz z atropiną, teofiliną, kodeiną i warfaryną [5].

4.1.2. Garcynia kambodżańska (Garcinia cambogia)
Roślina pochodzącej z Tajlandii, zawiera znaczne ilości kwasu hydroksycytrynowego (HCA), który należy do grupy kwasów hydroksyalifatycznych
[28]. Bierze on udział w podwójnym biochemicznym procesie fizjologicznego odchudzania poprzez zmniejszenie syntezy kwasów tłuszczowych
i cholesterolu, oraz zwiększenie utlenienia tłuszczy zawartych w komórkach
tłuszczowych [6, 29]. Kwas hydroksycytrynowy jest inhibitorem enzymu
katalizującego konwersję koenzymu A do acetylo-koenzymu A (acetyloCoA), który jest niezbędny do syntezy kwasów tłuszczowych, cholesterolu
i trójglicerydów [12, 20, 23, 29]. HCA hamuje lipogenezę, sprzyja syntezie
i magazynowaniu glikogenu w wątrobie, co przyspiesza odczucie sytości.
Przypuszcza się, że HCA wpływa na hamowanie apetytu i zwiększanie
termogenezy [6, 20, 30, 31]. Badania kliniczne nie potwierdzają jednoznacznie skuteczności bioaktywnych związków obecnych w garcynii
kambodżańskiej w redukcji masy ciała [20, 29, 30]. Ponadto coraz więcej
doniesień naukowych informuje o istotnych dolegliwościach przewodu
pokarmowego, po spożyciu produktu [28].

4.1.3. Guarana (Paullinia cupana)
Jest to roślina pnąca, uprawiana przede wszystkim w Ameryce Południowej, a głównym składnikiem jej nasion jest guaranina [13]. Wykazuje działanie pobudzające, zmniejszające łaknienie i przeciwbiegunkowe [5, 13].
Procentowa zawartość kofeiny w produktach z guarany jest 3-4-krotnie
wyższa niż w napojach takich jak kawa czy herbata [32]. Ze względu na
zawartość kofeiny guarana wykazuje właściwości zwiększające przemianę
materii, bardzo pożądane u osób walczących z nadwagą [19]. Uważa się, że
jest to najsilniejszy, naturalnie występujący środek spożywczy, zawierający
kofeinę. Guarana działa stymulująco, znosi zmęczenie fizyczne i psychiczne,
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zwiększa umiejętność koncentracji i zapamiętywania [33]. Ponieważ jednak
kofeina z guarany nieco wolniej się wchłania z przewodu pokarmowego, to
jej działanie utrzymuje się do 6 godzin, a więc ok. 2 godziny dłużej od kawy
– jest przy tym jednak łagodniejsze (mniej intensywne) [20, 33]. Guarana
wykazuje poza tym działanie przeciwutleniające oraz antybakteryjne.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, stymuluje
układ nerwowy oraz hamuje poczucie głodu. Zawarta w guaranie kofeina
jest czynnikiem termogenicznym [5], dzięki czemu pobudza przemianę
materii oraz wpływa na szybsze spalanie kalorii. Ponadto wspomaga
efektywność i wydajność treningu, przeciwdziała fazie katabolicznej oraz
przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Guarana odtruwa
organizm, jest pożyteczna przy wzdęciach, nadwadze, przy zaburzeniach
trawiennych, przy przedwczesnej miażdżycy tętnic [5]. Ze względu na
wysoką zawartość kofeiny, produkty zawierające guaranę mogą wywoływać
również działania uboczne – podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
kołatanie serca, bezsenność, niepokój [20, 32].

4.1.4. Ma huang (Ephedra sinica)
Jest to roślina z rodziny przęślowatych, z wyglądu podobna do skrzypu.
Jej głównymi aktywnymi składnikami są alkaloidy – efedryna i pseudoefedryna. Efedryna jest substancją pobudzającą ośrodkowy układ nerwowy,
hamującą apetyt i zwiększającą podstawową przemianę materii [34].
Efedryna pobudza układ nerwowy oraz przyspiesza uwalnianie tłuszczu
z komórek tłuszczowych [32]. W medycynie orientalnej, Ma huang był
głównym lekiem stosowanym w leczeniu astmy i w zapaleniu oskrzeli.
W Niemczech, efedryna stosowana była w leczeniu chorób dróg oddechowych z łagodnym skurczem oskrzeli u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.
Światowa Organizacja Zdrowia dopuszczała stosowanie tego związku
w leczeniu kataru siennego, przeziębienia, zapalenia zatok i oskrzeli oraz
w leczeniu astmy [34]. Suplementy diety zawierające efedrynę były powszechnie stosowane od połowy lat 1990 do 2004 w celu stymulowania
odchudzania. Badania udowodniły, że ich stosowanie wiązało się z niewielkim, ale statystycznie istotnym zmniejszeniem masy ciała w stosunkowo
krótkim czasie (do 6 miesięcy) [32]. Badania którtkoterminowe, potwierdziły, że efedryna może intensyfikować proces odchudzania, ale gdy jest
podawana łącznie z kofeiną [6, 33]. Niestety, zaobserwowano również, że
ziele to wykazuje poważne działania uboczne – zaburzenia rytmu serca,
wzrost ciśnienia krwi i nudności [32, 34]. Rosnąca liczba zgonów, zawałów
serca, udarów mózgu, drgawek oraz poważnych chorób psychicznych
u młodych ludzi zażywających efedrynę [2, 34] zostały uznane za
wystarczającą przesłanką do dalszych badań, w wyniku których FDA
(Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) wydała opinię, że produkty
zawierające efedrynę nie powinny być stosowane, oraz że produkty
zawierające ten związek, nie powinny być zalecane jako suplementy
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wspomagające utratę wagi, ponieważ stanowią nadmierne zagrożenie
zdrowia i życia.

4.1.5. Gorzka pomarańcza (Citrus aurantium)
Wyciągi ze skórki gorzkiej pomarańczy znajdują obecnie zastosowanie
w produkcji suplementów redukujących masę ciała. Roślina ta zyskała
popularność wśród producentów suplementów diety, w wyniku poszukiwań
alternatywy dla efedryny, której stosowanie zostało ograniczone [34].
Nadmierne spożywanie preparatów odchudzających, zawierających ekstrakt
ze skórki gorzkiej pomarańczy jest ryzykowne, ponieważ substancje chemiczne synefryna i octopamina, zawarte w gorzkiej pomarańczy, wykazują
działanie pobudzające podobne do efedryny. Te związki mogą przyspieszyć
tempo bicia serca i podnosić ciśnienie krwi [2, 20]. Jednocześnie dzięki ich
zawartości gorzka pomarańcza zwiększa termogenezę. Potwierdzenie jej
korzystnego wpływu na redukcję masy ciała wymaga dalszych badań.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z nadciśnieniem tętniczym
i innymi chorobami układu krążenia. Do skutków ubocznych spożywania
gorzkiej pomarańczy, można zaliczyć migreny, omdlenia, a nawet udar
mózgu i zawał serca. Problemy te mogą być szczególnie niebezpieczne, gdy
połączone zostaną związki czynne gorzkiej pomarańczy i kofeina, a także
inne suplementy lub leki [2, 32].

4.1.6. Noni (Morinda citrifolia)
Morwa indyjska jest tropikalnym drzewem, wykorzystywanym w tradycyjnej medycynie Chińskiej. Jako istotny element fitoterapii wykorzystywana jest do stymulacji układu odpornościowego, zwalczania bakterii,
wirusów, grzybów i pasożytów. Sok z noni stosowany jest w leczeniu kaszlu,
przeziębienia a nawet nowotworów [35]. Z danych literaturowych wynika, że
różne części noni zawierają wiele cennych związków bioaktywnych, m.in.
flawonoidy, alkaloidy, taniny i karotenoidy. Ich synergizm może stymulować
redukcję masy ciała. Istnieją zarówno doniesienia naukowe potwierdzające tę
tezę, jak i krytykujące działanie noni. Najnowsze badania, opublikowane
w 2016, potwierdzają skuteczność 9-tygodniowej suplementacji sokiem
z noni u zwierząt z indukowaną otyłością. Stwierdzono poprawę profilu
lipidowo-węglowodanowego krwi zwierząt [36].

4.1.7. Senes ostrolistny (Cassia senna)
Senes to krzew występujący w Egipcie i środkowej Afryce. Surowcem
zielarskim są liście i owoce senesu. Senes zawiera glikozydy antranoidowe,
flawonoidy, związki śluzowe i związki żywicowe. Glikozydy antranoidowe
działają przeczyszczająco, pobudzają perystaltykę jelita grubego, przez co
ułatwiają i przyspieszają przemieszczanie treści pokarmowej. Powodują
także upłynnienie stolca. Liście i owoce senesu są stosowane przy zapar-
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ciach, których przyczyną jest brak perystaltyki i niedostateczne napięcie
mięśniowe jelita grubego [12]. Nie powinny być używane przy zapaleniu
jelita grubego. Wyciąg z senesu wchodzi w skład preparatów o działaniu
żółciopędnym. Nie zaleca się przyjmowania senesu długotrwale (więcej niż
10 kolejnych dni), gdyż może skutkować to zahamowaniem pracy jelit,
a także obniżenia stężenia potasu we krwi.

4.2. Błonnik
Preparaty wysokobłonnikowe znajdują zastosowanie w produkcji środków ogólnego spożycia oraz wchodzą w skład żywności funkcjonalnej.
Błonnik roślinny jest kompozycją wielu składników o budowie chemicznej
związków z grupy węglowodanów, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu
w przewodzie pokarmowym człowieka. Głównym jego źródłem są ziarna
zbóż oraz przetwory zbożowe, znaczne ilości błonnika dostarczają warzywa
i owoce. Produkty bogate w błonnik posiadają znaczenie prozdrowotne oraz
lecznicze i są niezbędne w racjonalnym żywieniu człowieka [37]. Podczas
pasażu przez jelita nierozpuszczalny błonnik (celuloza, ligniny i niektóre
hemicelulozy) chłonie wodę, przyczyniając się do zwiększenia objętości
stolca i przyspiesza eliminację niestrawionych resztek, co ułatwia regularne
wypróżnienie. Ponadto odpowiednia jego zawartość sprzyja rozwojowi
prawidłowej flory jelitowej. Zaleca się, aby zawartość błonnika w dobowej
diecie wynosiła ok. 30-40 g [11]. Produkty zawierające błonnik, szczególnie
frakcje rozpuszczalne, mogą być uzupełnieniem diety osób odchudzających
się. W jelicie cienkim, wraz z wodą tworzą żele, co utrudnia wchłanianie
glukozy, obniża stężenie poposiłkowe glukozy, jednocześnie przyczyniając
się do zmniejszenia nadmiernego wydzielania insuliny [8, 9]. Błonnik
rozpuszczalny (gumy i pektyny) obniża poziom cholesterolu, a zwłaszcza
jego frakcji LDL (tzw. zły cholesterol), a tym samym zmniejsza ryzyko
miażdżycy naczyń [7, 20].

4.2.1. Guma guar (Cyamopsis tetragonolobus)
Indyjska roślina Cyamopsis tetragonolobus zawiera w swoim składzie
błonnik, nazywany gumą guar, który należy do frakcji polisacharydów
rozpuszczalnych w wodzie. Jest używana głównie jako zagęstnik i stabilizator w przetwórstwie żywności [20]. Ma ona działanie przeczyszczające
i hamujące apetyt. Najczęściej wchodzi w skład preparatów wspomagających
odchudzanie. W lecznictwie wykorzystuje się jej nasiona. Jednakże nie
stwierdzono istotnego wpływu gumy guar na redukcję masy ciała.
Donoszono natomiast o poważnych działaniach ubocznych tej substancji pod
postacią niedrożności przewodu pokarmowego, w związku z tym badania
nad nią muszą być nadal prowadzone, a do czasu otrzymania zadowalających
wyników, nie zaleca się stosowania tej substancji w redukcji masy ciała [38].
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4.2.2. Rośliny babkowate (Plantago ovata, Plantago psyllium)
Nasiona i łuski babki jajowatej oraz babki płesznik zawierają substancje,
które w obecności wodnych roztworów mają zdolność wytwarzania znacznych ilości śluzu. W lecznictwie wykorzystuje się jej nasiona, zawierające
mieszaninę obojętnych i kwaśnych polisacharydów. Znajdują zastosowanie
głównie jako środek przeczyszczający. Działa też jako wypełniacz żołądka
i nasila uczucie sytości dlatego bywa zalecana jako środek wspomagający
odchudzanie [19, 20]. Nasiona i łuski babki są wykorzystywane jako lek
osłaniający (np. w chorobie wrzodowej) i łagodzący stany zapalne śluzówki
przewodu pokarmowego [20]. Mogą też korzystnie wpływać na zmniejszenie
apetytu. Podanie na trzy godziny przed posiłkiem i bezpośrednio po posiłku
w znacznym stopniu zwiększa uczucie nasycenia. Nasiona i łupiny mogą
łagodnie obniżać poziom cukru oraz cholesterolu i triglicerydów we krwi.
Przy suplementacji produktami błonnikowymi ważne jest odpowiednie
nawodnienie organizmu.

4.2.3. Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)
Jest to roślina pastewna, jednoroczna, której bulwy zawierają duże ilości
inuliny. Stanowi ona rodzaj włókna pokarmowego, który obniża wartość
energetyczną produktów spożywczych, przy zachowaniu niezmienionych
cech sensorycznych żywności. Obecnie w przemyśle spożywczym inulina
jest dodawana do produktów nabiałowych i piekarniczych jako zamiennik
tłuszczu [13]. Inulina jest oligosacharydem opornym na trawienie i pomaga
w normalizowaniu glikemii. Ponadto należy do tzw. probiotyków, czyli
substancji, które stymulują rozwój korzystnej flory bakteryjnej, czego
efektem jest regulacja wypróżnień. Spożywanie inuliny może być szczególnie korzystne u osób z wysokim stężeniem triglicerydów i cholesterolu
we krwi, gdyż, jak wykazywano w niektórych badaniach, obniża ona ich
stężenie [7, 23].

5. Podsumowanie
Bioaktywne związki obecne w produktach roślinnych, np. ekstrakty
katechinowe zielonej herbaty mogą stymulować proces redukcji masy ciała.
Substancje włóknikowe zdolne do absorbowania wody, wypełniają żołądek
i dają poczucie sytości na dłużej. Produkty roślinne zawierające kofeinę,
guaranę czy efedrynę mogą przyspieszać przemianę materii organizmu
i w ten sposób wpływać na utratę wagi. Nie należy jednak zapominać, że
skuteczność każdej substancji aktywnej biologicznie, powinna zostać
potwierdzona badaniami klinicznymi, a nadkonsumpcja niektórych składników może mieć poważne skutki uboczne. Efektywność procesu odchudzania wymaga indywidualnie dobranego planu żywieniowego, regularnej
aktywności fizycznej i silnej motywacji. Substancje wspomagające proces
odchudzania, nawet te naturalnego pochodzenia, są tylko nieznacznym
dodatkiem.
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Bioaktywne związki pochodzenia roślinnego
w procesie redukcji masy ciała
Streszczenie
Otyłość jest chorobą epidemiologiczną XXI wieku. Ponad połowa Polaków ma nadwagę,
a w ostatnich latach obserwuje się wzrost tej tendencji. Nadmierna masa ciała może prowadzić do
wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych. W leczeniu tej choroby wykorzystywana jest
przede wszystkim odpowiednio dobrana strategia żywieniowa i włączenie aktywności fizycznej
pacjenta. Do czynników stymulujących proces redukcji nadwagi można włączyć substancje
pochodzenia roślinnego, wspomagające proces odchudzania. Należą do nich aktywne
biologicznie związki występujące w roślinach tj. flawonoidy, inhibitory lipaz, związki działające
termogenicznie oraz hydrofilne substancje błonnikowe. W pracy dokonano przeglądu roślinnych
związków aktywnych biologicznie wykorzystywanych w procesie redukcji masy ciała.
Słowa kluczowe: bioaktywne związki, ekstrakty roślinne, odchudzanie, nadwaga i otyłość

Bioactive compounds from plants in weight loss process
Abstract
Obesity is a epidemiology disease of the XXI century. More than half of Poles are overweight and
in recent years, there has been an increase of this trend. An excessive weight can lead to many
serious health consequences. In the treatment of this disease it is mainly used appropriately
selected nutritional strategy and inclusion physical activity. The stimulating weight loss process
factors are substances derived from plants. These include biologically active compounds such as
flavonoids, lipase inhibitors, thermogenic active compounds and hydrophilic fibre substances.
This paper is a review of the biologically active plant compounds used in the process of weight
reduction.
Keywords: bioactive compounds, plant extracts, weight loss, overweight and obesity
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Czynniki fizjologiczne wpływające na gospodarkę
wodno-elektrolitową organizmu
1. Wstęp
Wszystkie procesy metaboliczne, które zachodzą wewnątrz organizmu
przebiegają w ściśle określonych warunkach, dlatego utrzymanie stałości
środowiska wewnętrznego określanego jako homeostaza jest bardzo ważna,
a wręcz niezbędna. Dzięki temu organizm może prawidłowo funkcjonować
i utrzymywać się przy życiu. Bardzo istotną rolę w homeostazie organizmu
odgrywa gospodarka wodno-elektrolitowa. Zajmuje ona ważne miejsce
we wszystkich przemianach metabolicznych. Woda stanowi bowiem
podstawowy składnik organizmów żywych [1]. Dzięki szczególnym właściwościom fizykochemicznym pełni funkcję uniwersalnego rozpuszczalnika
i stanowi odpowiednie środowisko dla wszystkich procesów biologicznych.
Bilans wodny organizmu jest utrzymywany na fizjologicznym poziomie
przez odpowiedni pobór wody ze środowiska i jej wydalenie. Organizmy
wielokomórkowe czerpią wodę z pożywienia oraz z utleniania biologicznego
węglowodanów, tłuszczów i białek. W organizmie woda występuje tylko
w postaci roztworów w połączeniu z różnymi jonami nieorganicznymi
i organicznymi. W odpowiednich ilościach wypełnia oddzielone od siebie
błonami biologicznymi wszystkie przestrzenie wodne organizmu. Występuje
w połączeniu z elektrolitami, dlatego też istnieje ścisły związek i zależność
pomiędzy gospodarką wodną i elektrolitową [2]. Elektrolity mają swój udział
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu [3]. Należą do makroskładników i występują w znacznych ilościach. Pełnią funkcje biochemiczne
poprzez bezpośredni udział w reakcjach biochemicznych, są związkami
osmotycznie czynnymi, przez co wpływają na ciśnienie osmotyczne
we wszystkich przestrzeniach płynowych. W stanie fizjologicznym ciśnienie
osmotyczne wszystkich płynów ustrojowych jest jednakowe, dzięki czemu
komórki organizmu zachowują posiadaną przez siebie objętość i kształt. Jest
1
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to bardzo ważne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Elektrolity pełnią
również funkcję buforującą, która polega na utrzymaniu określonego stężenia
jonów wodorowych w płynach komórkowych i międzykomórkowych [3].
W całym okresie życia, począwszy od okresu noworodkowego poprzez
wzrost i dojrzewanie a potem starzenie się wszystkie przemiany ustrojowe
są odpowiednio związane z jego stanem fizjologicznym. Z wiekiem zmniejsza
się zdolność organizmu do utrzymania homeostazy ustrojowej. Zmniejsza
się zawartość wody w komórkach, dochodzi do redukcji masy mięśniowej
i stopniowego upośledzenia funkcji poszczególnych narządów i układów
organizmu. U ludzi w wieku podeszłym zwiększa się częstość zachorowania
na przewlekłe schorzenia, jak choroby układu krążenia, choroby układu
kostno-stawowego, choroby nowotworowe. Dochodzi do wielu nieprawidłowości i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, które często powiązane są
z przemianami wodno-elektrolitowymi [4]. Z uwagi na znaczącą rolę
gospodarki wodno-elektrolitowej w funkcjonowaniu przebiegu procesów
metabolicznych i skutków wynikających z ich zaburzeń nasuwa się pytanie,
czy czynniki fizjologiczne, jak: wiek, płeć mają wpływ na stężenie
elektrolitów w surowicy krwi.

2. Cel pracy
Celem pracy było przeanalizowanie wpływu czynników fizjologicznych,
jak wiek, płeć i ciąża u kobiet na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu.
W badaniu uwzględniono podział na płeć, przedziały wiekowe: 0-1.
miesiąc życia, 2. miesiąc-12 lat, 13-20 lat, 21-40 lat, 41-60 lat i powyżej 61 lat.

3. 3. Materiał i metody
Badaniem objęto 3258 osób w wieku od okresu noworodkowego, czyli
od pierwszego dnia życia do wieku powyżej 61 lat. Badaną grupę podzielono
na przedziały wiekowe uwzględniając płeć:
 miesiąc życia (noworodki): 300 kobiet i 300 mężczyzn;
 miesiąc-12 lat (dzieci): 300 kobiet i 300 mężczyzn;
 13-20 lat (młodzież): 150 kobiet i 150 mężczyzn;
 21-40 lat (dorośli): 294 kobiet i 300 mężczyzn;
 41-60 lat (dorośli): 300 kobiet i 300 mężczyzn;
 61 lat (dorośli): 276 kobiet i 288 mężczyzn.
W surowicy krwi przeanalizowano zawartość: sodu u 573 osób (300
kobiet i 273 mężczyzn), chlorków u 573 osób (300 kobiet i 273 mężczyzn),
potasu u 573 osób (300 kobiet i 273 mężczyzn), wapnia u 573 osób (300
kobiet i 273 mężczyzn), magnezu u 573 osób (300 kobiet i 273 mężczyzn),
fosforanów u 573 osób (300 kobiet i 273 mężczyzn).
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3.1. Analizy laboratoryjne
Oznaczenia stężenia sodu, potasu i chlorków w surowicy krwi wykonano
metodą potencjometrii pośredniej (indirect) z zastosowaniem elektrod
jonoselektywnych (ISE) (innej dla każdego z jonów).
Elektroda jonoselektywna sodowa reaguje selektywnie na jony sodu,
zgodnie z równaniem Nernsta. Elektroda jonoselektywna chlorkowa reaguje
selektywnie na jony chlorkowe, zaś elektroda jonoselektywna potasowa
reaguje wybiórczo na jony potasu. Badana próbka zmieszana z roztworem
buforowym przemieszczając się w kierunku elektrody jonoselektywnej
powoduje zmiany potencjału elektrycznego. Porównanie zmian potencjału
elektrycznego zbuforowanej próbki z potencjałem elektrody wzorcowej
umożliwia uzyskanie właściwej wartości analogowej dla próbki.
Oznaczenia stężenia wapnia w surowicy krwi wykonano metodą spektrofotometryczną z użyciem Arsenazo III. Jony wapnia tworzą z odczynnikiem
Arsenazo III barwny związek kompleksowy, którego stężenie mierzone jest
przy długości fali 658/694 nm. Ilość wapnia obecnego w próbce jest wprost
proporcjonalna do intensywności sygnału utworzonego związku kompleksowego.
Oznaczenia stężenia fosforanów w surowicy krwi wykonano metodą
spektrofotometryczną z amonem molibdenitu w obecności kwasu siarkowego. Zasada metody opiera się na reakcji fosforu nieorganicznego z molibdenianem amonu w obecności kwasu siarkowego. Powstają niezredukowane
kompleksy fosfomolibdenitowe, których absorbancja mierzona jest przy
długości fali 340 nm.
Oznaczenie stężenia magnezu w surowicy krwi wykonano metodą
spektrofotometryczną z wykorzystaniem błękitu ksylidylowego. W środowisku zasadowym tworzy on z jonami magnezu związek chelatowy. Przyrost
absorbancji błękitu ksylidylowego (mierzony przy długości fali 505 nm.)
jest wprost proporcjonalny do stężenia magnezu w badanej próbce.

3.2. Analiza statystyczna
Badaną grupę scharakteryzowano posługując się metodami statystyki
opisowej z uwzględnieniem parametrów rozkładu takich jak: średnia
arytmetyczna (X), odchylenie standardowe (SD), rozstęp (min – max)
oraz częstość występowania wyrażana w liczbach (N) lub odsetkach (%).
Analizę statystyczną przeprowadzano z uwzględnieniem podziału na płeć
oraz grupy wiekowe. Uzyskane dane liczbowe poddano również analizie
statystycznej, określając błędy statystyczne z wykorzystaniem programu
Statistica wersja 6.1. Istotność różnic między średnimi wyznaczono testem
Tukeya analizy wariancji jednoczynnikowej ANOVA, za pomocą wielokrotnego przedziału ufności, przyjmując poziom istotności 0,05 i 0,01.
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4. Analiza wyników
W badaniu porównano zawartość elektrolitów: sodu, potasu, chlorków,
wapnia, magnezu i fosforanów w surowicy krwi osób w poszczególnych
przedziałach wiekowych z uwzględnieniem płci.
Procentowy udział osób objętych badaniem z poszczególnych przedziałów wiekowych przedstawiono na rycinie 1. Oceną i analizą statystyczną
objęto 4428 osób, w tym 2340 kobiet (tj. około 53% całej grupy badanej)
i 2088 mężczyzn (tj. około 47% całej grupy badanej).
Przedziały wiekowe
>61 lat

20

41-60 lat

21

21-40 lat

25

13-20 lat

7

2 miesiąc-12
lat

13,5
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Rysunek 1. Procentowy udział osób z poszczególnych grup wiekowych

4.1. Wpływ wieku i płci na stężenie sodu, chlorków i potasu
w surowicy krwi
Badanie wpływu wieku i płci na zawartość sodu w surowicy krwi
przeprowadzono u 543 osób (12% wszystkich badanych) tj. 270 kobiet i 273
mężczyzn.
U kobiet najniższe średnie stężenie sodu w surowicy krwi stwierdzono
w przedziale wiekowym 2. miesiąc-12 lat i wyniosło 139,0 mmol l-1,
a najwyższe średnie stężenie odnotowano w przedziale wiekowym 13-20 lat
(142,0 mmol l-1) i w przedziale wiekowym powyżej 61 lat (142,0 mmol l-1).
Średnio u kobiet poziom sodu wyniósł 140,9 mmol l-1. Nie stwierdzono
jednak statystycznie istotnych różnic w zawartości sodu w surowicy krwi
kobiet w zależności od wieku [Tab.2].

22

Czynniki fizjologiczne wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu

U mężczyzn odnotowano podobną zależność. Różnice w wartościach
poziomu sodu zarówno u mężczyzn młodszych jak i starszych były
niewielkie i nie były statystycznie istotne. Najniższe średnie stężenie sodu
w surowicy krwi zanotowano w przedziale wiekowym 0-1. miesiąc i wyniosło 139,1 mmol l-1, najwyższe zaś odnotowano w przedziale wiekowym
powyżej 61 lat (141,8 mmol l-).
Analizując uzyskane wyniki badań, poziom sodu w surowicy krwi kobiet
i mężczyzn nie wykazywał różnic istotnie statystycznych. W badanej grupie
ludzi płeć nie wpłynęła na poziom sodu w surowicy krwi (Pvalue – 0,918)
[Tab.1].
Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, bez względu na płeć zaobserwowano, że u osób w przedziale wiekowym: 13-20 lat, 41-60 lat i powyżej
61 lat poziom tego elektrolitu był istotnie wyższy w porównaniu do osób
poniżej 13. roku życia (0-1. miesiąc, 2. miesiąc - 12 lat).
Za prawidłowe stężenie sodu w surowicy krwi przyjmuje się wartość
135-145 mmol l-1 [5]. W zależności od wieku istnieją jednak niewielkie
różnice w zakresie wartości referencyjnych i wynoszą odpowiednio: od
1 dnia do 4 tygodnia życia 132,0-147,0 mmol l-1, od 2-12. miesiąca życia
129,0-143,0 mmol l-1 u osób dorosłych 135,0-145,0 mmol l-1. Średnie stężenie sodu w surowicy krwi osób biorących udział w badaniu we wszystkich
grupach wiekowych mieściło się w granicach zakresu wartości referencyjnych.
Rozpatrując maksymalne wartości w grupach wiekowych, zaobserwowano wysoki poziom sodu (powyżej zakresu wartości referencyjnych)
zarówno u kobiet jak i mężczyzn w przedziale wiekowym powyżej 61 lat.
Jego podwyższony poziom może świadczyć o różnych schorzeniach
związanych z wiekiem. Sód jest głównym elektrolitem utrzymującym ciśnienie osmotyczne. Jego wchłanianie, bądź wydalanie z organizmu połączone
jest zawsze z gospodarką wodną. Należy pamiętać, że u osób starszych
funkcje narządów ulegają osłabieniu. Skutkuje to wieloma zaburzeniami
miedzy innymi odwodnieniom, które według Faleńczyk [6] u osób po
65. roku życia występują często. Najczęściej są to odwodnienia hipertoniczne
wywołane niedostateczną podażą wody, objawiające się między innymi
zwiększonym stężeniem sodu w surowicy krwi. Zaobserwowano, że wraz
z wiekiem dochodzi do upośledzenia fizjologicznego odruchu pragnienia,
spada wrażliwość nerwów obwodowych w jamie ustnej, gardle, przełyku,
żołądku oraz nerek, które wraz z upływem lat tracą swoją sprawność
czynnościową [7], przez co mogą być przyczyną podwyższonego, bądź
obniżonego stężenia elektrolitów w surowicy krwi.
Odnotowany większy poziom sodu w surowicy krwi osób powyżej
13. roku życia może być spowodowany zmianą nawyków żywieniowych
po przekroczeniu wieku dziecięcego. W diecie pojawiają się dodatkowe
produkty, które zawierają duże ilości chlorku sodu. Spożywanie zbyt dużej
ilości NaCl może doprowadzić do choroby nadciśnieniowej. Jego dzienne

23

Patrycja Oksejuk, Renata Małysz, Aleksandra Szabelak, Anna Czech

spożycie nie powinno przekraczać 5 gramów. Schlegel-Zawadzka i Kowalczyk [8] na podstawie ankiety przedstawiły zachowania żywieniowe
związane z soleniem potraw wśród ludzi pochodzących z czterech narodowości. Stwierdzono, że 70% Polaków dosala już przygotowany posiłek.
Stosowanie soli i jej zamienników do zup jest najbardziej popularne w Kanadzie i Meksyku, a następnie w Polsce i Chinach. Upodobanie do słonych
potraw jest największe w Polsce, dalej w Meksyku i Chinach.
Badanie wpływu wieku i płci na zawartośćchlorkóww surowicy krwi
przeprowadzonou 543 osób (270 kobiet, 273 mężczyzn).
Średnie stężenie chlorków w surowicy krwi wśród osób badanych
wyniosło 106,9 mmol l-1. Dla grupy kobiet średnie stężenie wyniosło
107,0 mmol l-1 a dla grupy mężczyzn wyniosło 106,7 mmol l-1. Różnica ta
wyniosła 0,28%. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zawartości chlorków w surowicy krwi w zależności od płci (Pvalue-0,681) [Tab. 1].
Istotnie wyższe stężenie chlorków zaobserwowano w grupie wiekowej
0-1 miesiąc w stosunku do osób starszych [Tab. 1].
Najwyższe stężenie chlorków odnotowane w grupie 0-1. miesiąca, do
której należą noworodki mieści się w zakresie wartości referencyjnych,
dla noworodków 95,0-116,0 mmol l-1, dla dzieci 96,0-111,0 mmol l-1, dla
dorosłych 98,0-107,0 mmol l-1.
Analizę wpływu wieku i płci na stężeniepotasuwsurowicy krwi przeprowadzono u 543 osób (12% wszystkich badanych) 270 kobiet i 273 mężczyzn.
Średnia wartość potasu dla wszystkich osób badanych wyniosła
4,50 mmol l-1. Wśród kobiet najniższe średnie stężenie elektrolitu zaobserwowano w przedziale wiekowym 21-40 lat (4,21 mmol l-1), najwyższe zaś
stwierdzono w przedziale wiekowym 0-1. miesiąc (5,01 mmol l-1). Różnica
ta wyniosła 19%. Średnie stężenie potasu w grupie kobiet bez uwzględniania
ich wieku wyniosło 4,56 mmol l-1, a w grupie mężczyzn było nieco mniejsze
4,44 mmol l-1. Różnica w średnich stężeniach potasu w surowicy krwi
pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn wyniosła około 3% i nie jest istotna
statystycznie. Płeć nie wpłynęła na stężenie potasu w surowicy krwi osób
badanych [Tab. 1].
Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, bez uwzględniania płci stwierdzono różnice istotne statystycznie w średnim stężeniu potasu pomiędzy
grupą wiekową 0-1. miesiąc (4,90 mmol l-1) a grupą wiekową 21-40 lat
(4,21 mmol l-1). Różnica ta wyniosła 16%. Średnie stężenie potasu w surowicy w każdej z grup wiekowych mieściło się w granicach zakresu wartości
referencyjnych przyjętych odpowiednio: dla noworodków 3,7-5,9 mmol l-1,
dla dzieci 4,1-5,3 mmol l-1, dla dorosłych 3,5-5,1 mmol l-1[9].
Prawidłowe stężenie potasu w surowicy krwi jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania komórek mięśniowych, nerwowych i układu
przewodzącego serca [3].
Zarówno spadek jak i nadmiar stężenia potasu w surowicy krwi jest
niebezpieczny, może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Objawy
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kliniczne zaburzonej gospodarki potasowej zależą od nasilenia i czasu
w jakim się one rozwinęły oraz czynników dodatkowych: gospodarki
sodowej, magnezowej, wapniowej i kwasowo-zasadowej (wpływają tak jak
jon potasowy na pobudliwość błon komórkowych) [10, 11]. Osoby,
u których stwierdzono chorobę sercowo-naczyniową, przyjmujące leki
powinny koniecznie kontrolować stężenia tego jonu w surowicy krwi.
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących zależności
między wielkością dziennego spożycia potasu wraz z pokarmami, a ciśnieniem tętniczym. Stwierdzono, że osoby dostarczające organizmowi duże
ilości tego jonu w codziennej diecie mają niższe ciśnienie tętnicze. Zależność
ta nie została potwierdzono we wszystkich przeprowadzonych badaniach,
pomimo to Narodowy Komitet Zapobiegania, Wykrywania, Oceny i Leczenia Nadciśnienia Tętniczego doradza w swoich zaleceniach spożywanie
pokarmów zawierających większe ilości potasu w celu zapobiegania
rozwojowi nadciśnienia tętniczego [12].

4.2. Wpływ wieku i płci na stężenie wapnia, magnezu i fosforanów
w surowicy krwi
Badanie stężeniawapniaw surowicy krwi w zależności od wieku i płci
przeprowadzono u 543 osób (270 kobiet, 273 mężczyzn).
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3, w której odnotowano, że średnie
stężenie wapnia w surowicy osób badanych wyniosło 9,43 mg dl-1, w grupie
kobiet bez uwzględniania wieku wyniosło 9,50 mg dl-1, w grupie mężczyzn
9,36 mg dl-1 (różnica 1,49%). Pod względem płci nie stwierdzono różnic
istotnych statystycznie (p > 0,05).
W grupie kobiet uwzględniając ich wiek najwyższe średnie stężenie
wapnia w surowicy krwi odnotowano w przedziale 2 miesiąc - 12 lat (9,86 ±
0,44 mg dl-1), najniższe zaś powyżej 61 lat (9,17 mg dl-1). W grupie
mężczyzn stwierdzono podobną zależność. Zaobserwowano, że wraz
z wiekiem średnie stężenie wapnia w surowicy ma tendencje malejące.
W grupie osób badanych zawartość tego jonu zawierała się w przedziale 7,612,0 mg dl-1 co oznacza, że odnotowano stężenia poniżej i powyżej zakresu
wartości referencyjnych, przyjętych odpowiednio: noworodki 7,2-11,2 mg dl1
, dorośli 8,6-10,40 mg dl-1.
Analiza grup wiekowych wykazała różnice istotne statystycznie
w przedziale wiekowym 2. miesiąc-12 lat (9,77 mg dl-1) w odniesieniu do
osób z przedziału wiekowego powyżej 61 lat (9,08 mg dl-1) co zilustrowano
na rycinie 5. Podobną zależność odnotowano w badaniach Kokot [3].
Według Iwańczak i in. [13] wapń jako jeden z podstawowych składników
tkanki kostnej (98-99%) jest niezbędny w odpowiedniej ilości zwłaszcza
w okresie dzieciństwa i młodości w celu uzyskania odpowiedniej mineralizacji tkanki kostnej. Odnosząc się do tej wiedzy można stwierdzić, że
odnotowane wyższe stężenie wapnia w surowicy krwi osób badanych w wie-
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ku poniżej 20. roku życia w stosunku do osób starszych jest bardzo pożądane,
ponieważ jest związane ze wzrostem i dojrzewaniem organizmu [13].
Mniejsza zawartość wapnia w surowicy krwi osób starszych może być
związana z zaburzeniami przewodu pokarmowego, nieodpowiednią dietą
oraz wielomainnymi czynnikami [14].
Badanie stężenia magnezuw surowicy krwi w zależności od wieku i płci
przeprowadzono u 543 osób (270 kobiet, 273 mężczyzn).
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze średnie stężenie
magnezu w surowicy krwi wszystkich badanych wyniosło 2,03 mg dl-1
i mieściło się w przedziale 1,92-2,14 mg dl-1 [Tab. 3].
Analizując kolejne grupy wiekowe bez podziału na płeć stwierdzono
niższe średnie stężenia magnezu u osób powyżej 41. roku życia, zaś wyższe
poniżej u osób 40. roku życia. Różnice istotne statystycznie pod względem
wieku odnotowano pomiędzy grupą wiekową 2. miesiąc-12 lat (2,14 mg dl-1)
a grupami powyżej 41. roku życia (41 -60 lat: 1,98 mg dl-1, > 61 lat: 1,92 mg
dl-1). Niższe stężenie magnezu w wieku powyżej 41. roku życia może
świadczyć o zaburzeniach metabolicznych, sercowo-naczyniowych,
neurologicznych i nerwowo-mięśniowych [15]. Niedobór magnezu może być
przyczyną zwiększonej agregacji płytek krwi i wzrostu biosyntezy
cholesterolu, sprzyjając w ten sposób powstawaniu miażdżycy naczyń
krwionośnych [3]. Na podstawie badań epidemiologicznych zasugerowano,
że w rejonach gdzie ludzie spożywają wodę pochodzącą z ujęć o większej
zawartości tego jonu, rzadziej chorują na choroby układu krążenia [16].
Średnie stężenie magnezu w grupie kobiet wyniosło 2,03 ± 0,07 mg dl-1,
a w grupie mężczyzn wyniosło 2,02 mg dl-1, jest to różnica niewielka i nie
jest istotna statystycznie [Tab. 3].
Zakres wartości referencyjnych przyjęty dla magnezu zawiera się
w przedziale 1,53-2,55 mg dl-1[3].
Zarówno niedobór jak i nadmiar magnezu wywołuje różne dolegliwości,
w skrajnych przypadkach jest bardzo niebezpieczne [17]. Na stężenie magnezu ma wpływ odpowiednia podaż z dietą, prawidłowe wchłanianie
i wydalanie nadmiaru oraz redystrybucja w organizmie. Takie czynniki jak:
teofilina, kofeina, chemioterapeutyki i niektóre antybiotyki przyczyniają się
do utraty magnezu z organizmu.
Badanie stężenia fosforanóww surowicy krwi w zależności od wieku
i płci przeprowadzono u 543 osób (12% wszystkich badanych): 270 kobiet
i 273 mężczyzn.
Średnie stężenie fosforanów w surowicy krwi wszystkich osób badanych
wyniosło 4,52 mg dl-1, dla grupy kobiet wyniosło 4,45 mg dl-1,a dla grupy
mężczyzn 4,59 mg dl-1. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie
w średnim stężeniu fosforanów w surowicy krwi pomiędzy kobietami,
a mężczyznami w różnym wieku [Tab. 2].
Istotnie niższe średnie stężenie fosforanów w surowicy zaobserwowano
w przedziale wiekowym 41-60 lat pomiędzy kobietami (3,69 mg dl-1),
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a mężczyznami (4,36 mg dl-1). Wyniki te mieszczą się w zakresie wartości
referencyjnych [18].
Rozpatrując natomiast przedziały wiekowe bez uwzględniania płci,
stwierdzono różnice istotne statystycznie w grupie wiekowej 0-1. miesiąc
(5,81 mg dl-1) i 2. miesiąc-12 lat (4,73 mg dl-1) w stosunku do osób powyżej
13. roku życia. Różnica pomiędzy przedziałami wiekowymi o największym
(0 -1miesiąc) i najmniejszym (powyżej 61 lat) średnim stężeniem fosforanów
wyniosła 50,91% [Tab. 3]. Zaobserwowano również, że wraz z wiekiem
stężenie fosforanów w surowicy krwi maleje. W odniesieniu do zakresu
wartości referencyjnych, które wynoszą: dla noworodków 5,0-9,6 mg dl-1,
dla osób w 2-12. miesiąc życia 5,0-10,8 mg dl-1, dla osób powyżej 1. roku
życia 3,4-6,22 mg dl-1,dla dorosłych 2,7-4,5 mg dl-1, uznano, że jest to stan
fizjologiczny [14].
Spośród całej grupy badanej odnotowano przypadki, w których stężenia
elektrolitu były poniżej i powyżej zakresu wartości referencyjnych. Niskie
wartości występują szczególnie u osób długo leżących, wyniszczonych,
odwodnionych, niedożywionych, karmionych pozajelitowo, z cukrzycową
kwasicą ketonową. Ze względu na szeroki zakres występowania i funkcji
fosforanów w organizmie osoby z hiperfosfatemią trafiają najczęściej
do szpitala z powodu różnych objawów obejmujących w największym
stopniu mięśnie i układ nerwowy. Bogatym źródłem fosforanów w diecie jest
drób, produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, fasola [19]. Gospodarka
fosforanowa organizmu ściśle powiązana jest z wapniową, dlatego należy
zwrócić uwagę na odpowiednią podaż (proporcje) tych dwóch składników
w diecie [20].
Wraz z rozwojem przemysłu spożywczego i procesów technologicznych
w codziennej diecie dostarczamy organizmowi coraz większą ilość fosforanów. Jest to spowodowane obecnością w produktach spożywczych różnych
dodatków, konserwantów, polepszaczy smakowych, których składnikiem jest
fosfor nieorganiczny. Według Kozłowskiej wprowadzenie do diety
produktów wysoko przetworzonych powoduje znaczny wzrost fosforanów
[21]. Badania wskazują, że wysoki poziom fosforanów w surowicy krwi
najczęściej spowodowany jest przewlekłymi schorzeniami nerek,
w konsekwencji których pojawiają się problemy sercowo-naczyniowe [18].
Ważnym źródłem składników mineralnych w codziennej diecie miedzy
innymi jonów potasowych (K+), sodowych (Na+), chlorkowych (Cl-),
wapniowych (Ca2+), magnezowych (Mg2+) i fosforanowych (P+) mogą stanowić butelkowane wody o wysokiej mineralizacji i optymalnej zawartości
wymienionych jonów, które według Salomon i Regulskiej-Ilow [22] mogą
uzupełniać niedobory tych składników w organizmie. Wypijanie tych wód
w zbyt dużych ilościach może powodować skutek negatywny z powodu zbyt
dużej podaży składników mineralnych organizmowi. Dlatego też powinny
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być traktowane jako środek farmaceutyczny i dobierane indywidualnie
w zależności od potrzeb organizmu [22].
Tabela 1 Zawartość elektrolitów: sodu, potasu i chlorków [mmol l-1] w surowicy krwi osób
badanych w poszczególnych przedziałach wiekowych z uwzględnieniem płci

140,9

130,-149,0
142,0

0,918
140,8

0,359

4,56

4,46
3,10-5,60

3,20-5,90

141,9 b

140,7

132,-149,0

141,5
137,0-146,0
0,666
4,50
3,20-5,80

3,50-5,60

141,4 b

141,3

131,0-146,0
141,4
0,475
141,0 ab
4,21

3,20-5,70
28

> 61
lat
minmax

141,8

min-max
132,0-148,0

min-max
135,0-146,0

41-60 lat

3,00-5,30

0,896
141,8 b
3,67-4,83
4,69
3,69-5,05

0,064
139,1 a
3,67-5,60

3,00-5,40
4,50

M

21-40
lat

140,6

138,0-145,0
142,0

133,0-143,0
139,0
135,0-144,0

132,0-146,0
4,00-5,80

0,778

K

5,01

K+

4,00-5,90

P
value

139,5 a

139,1

M

139,2

K

140,0

Na+

131,0-147,0

min-max

13-20
lat
min-max

138,0-145,0

2m-c12 lat
minmax

141,5

0-1 m-c

P
value

116,3 b
105,5

a

105,4 a

a, b – są to różnice istotne statystycznie, przy p ≤ 0,05
K- kobiety, M- mężczyźni
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103,9

105,5
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K
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4,41 ab
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0,555
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0,391

4,21 a

4,45 ab
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0,919

4,50 ab

4,56 ab

4,90 b

P
value

0,348

4,44

4,44

4,31

4,20

4,31

4,61

4,79
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104,9 a
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P
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e
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0,395

30
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K
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-12 lat
min-max
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+
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P
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e
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M
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K
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0-1
miesiąc
min-max
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M
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Mg2
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Tabela 2. Zawartość elektrolitów: wapnia, magnezu i fosforanów[mg dl-1]w surowicy krwi osób
badanych w poszczególnych przedziałach wiekowych z uwzględnieniem płci
> 61
lat
minmax

2,03

1,92 a

4,45

2,5-8,2
3,91
0,222

0,30

3,85 a

4,52

4,59

2,1-7,3

0,012
4,03 a

3,79

1,98 a
2,0-6,8
3,69
2,0-7,9

0,215
4,38 a

4,36

2,09 ab
2,1-8,8
4,47
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0,518
4,33 a
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2,00 ab
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4,20
3,5-5,9

0,474
4,73 b

4,46

2,14 b
3,4-5,9
4,71
3,4-5,6

4,2-7,3
0,659

P
valu
e

5,81 b

5,88

M

4,74

K

5,74

P

4,1-7,8

2,06 ab
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a, b – są to różnice istotne statystycznie, przy p ≤ 0,05
K- kobiety, M- mężczyźni

5. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że płeć nie miała istotnego wpływu
na zawartość sodu, potasu, chlorków, magnezu, wapnia i fosforanów
w surowicy krwi, natomiast istotny wpływ miał wiek:
 najniższy poziom sodu zanotowano u niemowląt (0-1. miesiąc życia),
które cechowały się natomiast istotnie wyższym poziomem chlorków,
potasu i fosforu w surowicy krwi;
 najwyższy poziom sodu w surowicy krwi zanotowano u osób powyżej
40. roku życia, które to cechowały się istotnie niższy poziomem
chlorków, potasu oraz magnezu.
W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, że czynniki
fizjologiczne tj. wiek, płeć wpływająnieznacznie na gospodarkę wodnoelektrolitową organizmu.
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Czynniki fizjologiczne wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową
organizmu
Streszczenie
Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu jest istotną częścią przemian metabolicznych i pełni
niezastąpioną rolę w utrzymaniu homeostazy wewnątrzustrojowej. Ma na nią wpływ wiele
czynników zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzustrojowych. Nadmiar, bądź niedobór wody
i elektrolitów w organizmie prowadzi do wielu zaburzeń, które mogą być bardzo niebezpieczne,
a nawet zagrażać życiu.
Celem pracy było przeanalizowanie wpływu czynników fizjologicznych takich jak: wiek i płeć na
gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu.
Z danych literaturowych wynika, że wraz z wiekiem słabnie zdolność organizmu do utrzymania
homeostazy ustrojowej. Zmniejsza się zawartość wody w komórkach, dochodzi do redukcji masy
mięśniowej oraz stopniowego upośledzenia funkcji poszczególnych narządów. Zwiększa się
częstość zachorowania na przewlekłe schorzenia, jak choroby układu krążenia, choroby układu
kostno-stawowego, choroby nowotworowe. Wiek istotnie wpływa również na stopień koncentracji elektrolitów w surowicy krwi. Najniższy poziom sodu występuje u niemowląt, najwyższy
zaś u osób powyżej 40. roku życia. Płeć nie ma natomiast istotnego wpływu na stężenie sodu,
potasu, chlorków, magnezu, wapnia i fosforanów w surowicy krwi.
Wyniki ciężarnych kobiet dowodzą, że posiadają one niższy poziom sodu i wapnia w surowicy
krwi w porównaniu do kobiet nie będących w ciąży, zaś poziom potasu, chlorków, magnezu
i fosforanów występuje na zbliżonym poziomie.
Słowa kluczowe: homeostaza, elektrolity, czynniki fizjologiczne

Physiological factors and their impact on water – electrolyte balance
of the body
Abstract
Water-electrolyte balance of the body is an essential part of metabolism and fulfill completely
irreplaceable role in maintaining homeostasis inside the organism. It is influenced by many
factors,both outside and inside organism. The excess or shortage of water and electrolytes in the
body leads to many disorders that can be very dangerous and even life threatening. The aim of the
study was to analyze the impact of physiological factors such as age and sex on the waterelectrolyte balance of the body.
Literature showsthat with age weakens the body’s ability to maintain homeostasis. The water
content decreases in the cells, there is a reduction of muscle mass and progressive dysfunction on
various organs. Increases in the incidence of developing chronic diseases, such as cardiovascular
diseases, osteo–articulardiseases, cancer. Age significantly influences the degree of concentration
of electrolytes in the blond serum. The lowest level of sodium is present in infants, the highest
in people over the age of 40. However gender does not significant effect on the concentration
of sodium, potassium, chloride, magnesium, calcium and phosphate in blond serum.
The results of pregnant women show that they have a lower level of sodium and calcium in the
blond serum compared to women who are not pregnant, and the level of potassium, chloride,
magnesium phosphate is present at a similar level.
Key words: homeostasis, electrolytes, physiological factors
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Udział składników układu fibrynolitycznego
w fizjologii ośrodkowego układu nerwowego
1. Wstęp
Fizjologiczne funkcje składników układu fibrynolitycznego w większości
kojarzone są z aktywnością tych białek w układzie krążenia. Jako przeciwwaga dla aktywacji kaskady krzepnięcia krwi, układ fibrynolityczny, rozpuszczając włóknik, przeciwdziała zaczopowaniu naczynia krwionośnego
przez skrzeplinę i zapewnia utrzymanie płynności krwi. Aktywność układu
fibrynolitycznego podlega ścisłej regulacji, zarówno na poziomie aktywacji
plazminogenu (proenzymu), jak i na etapach działania aktywnego enzymu
– plazminy. Fizjologiczna aktywacja fibrynolizy zachodzi na powierzchni
włóknika (fibryny), bądź na powierzchni komórek mających zdolność do
ekspresji receptorów dla białek fibrynolitycznych [1]. Chociaż głównym
fizjologicznym substratem dla plazminy jest skrzep fibryny, działanie białek
fibrynolizy stanowi również ważny element w przebiegu innych procesów
zachodzących w organizmie człowieka. Uczestniczą one również w pozanaczyniowej proteolizie, wpływając na procesy embriogenezy, angiogenezy,
przebudowy tkanek związanej z procesami wzrostu, czy gojeniem ran.
Wykazano ponadto ich udział w procesach patologicznych, wśród których
należy wymienić przede wszystkim: rozwój zmian miażdżycowych i metastazę nowotworów [2]. Jednocześnie, należy podkreślić, że pozanaczyniowa
aktywność białek fibrynolizy stanowi nie w pełni poznane zagadnienie. Do
niedawna, zainteresowanie naukowców badających udział układu fibrynolitycznego w procesach innych niż hemostaza naczyniowa dotyczyło
głównie współdziałania jego składników z enzymami z grupy metaloproteaz
macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. matrix metalloproteinases, MMPs)
oraz roli obu układów enzymatycznych w procesach fizjologicznych
i patologicznych [3-6]. Do lat 80-tych XX wieku znikoma była natomiast
wiedza dotycząca roli białek fibrynolizy w funkcjonowaniu układu
nerwowego. Przełomem w tej dziedzinie było wykrycie obecności aktywatora plazminogenu typu tkankowego (tPA, ang. tissue-type plasminogen
1
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activator) w mózgu, w roku 1981. Odkrycie to stało się początkiem nowego
kierunku w badaniach nad fizjologiczną aktywnością białek fibrynolizy
w układzie nerwowym. W ostatnich latach, głównym kierunkiem tych badań
jest określenie wpływu tPA na fizjologię ośrodkowego układu nerwowego
(OUN) oraz wyjaśnienie udziału innych białek fibrynolitycznych w funkcjonowaniu układu nerwowego, a także w patogenezie zaburzeń neurodegeneracyjnych [7, 8].

2. Cel pracy

W polskojęzycznej literaturze brak jest prac poglądowych, zbiorczo
podsumowujących obecny stan wiedzy oraz postęp w badaniach dotyczących
udziału układu fibrynolitycznego w fizjologii układu nerwowego oraz
zaburzeń neurodegeneracyjnych. Celem prezentowanej pracy jest przegląd
najnowszego piśmiennictwa (w szczególności z ostatnich 5 lat) i podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat roli składników układu fibrynolitycznego w fizjologii i patofizjologii OUN.
Pracę przygotowano w oparciu o dane dostępne w bazach Medline/
Pubmed, Science Direct/Elsevier, Springer Link, Wiley Online Library,
a także na podstawie innych danych, dostępnych online i pochodzących
z repozytoriów i bibliotek różnych instytucji naukowych.

3. Układ fibrynolityczny

Działanie układu fibrynolizy opiera się na hydrolitycznych właściwościach plazminy (EC.3.4.21.7), enzymu zaliczanego do proteaz serynowych,
a powstającego w wyniku proteolitycznej aktywacji plazminogenu (proenzymu). W aktywacji zymogenu biorą udział dwa główne, fizjologiczne
aktywatory plazminogenu – tPA (tPA, ang. tissue-type plasminogen
activator) i uPA (ang. urokinase-type plasminogen activator) oraz receptor
dla urokinazy – uPAR (ang. urokinase-type plasminogen activator receptor).
Na tym etapie, aktywacja układu fibrynolitycznego jest kontrolowana
poprzez działanie inhibitorów aktywatorów plazminogenu (PAI-1 i PAI-2,
ang. plasminogen activator inhibitor 1, 2). Aktywność plazminy hamowana
jest natomiast głównie przez α2-antyplazminę [9, 10] (Rys. 1, Tab. 1).
Tabela 1. Wybrane dane głównych składników układu fibrynolitycznego [9]
Składnik
Masa cząsteczkowa [kDa]
Stężenie w osoczu
2 μM

Plazminogen

92

Plazmina

85

tPA

70

70 pM

uPA

54

40 pM

uPAR

55

-

α2-antyplazmina

70

1 μM

PAI-1

52

400 pM

TAFI

60

75 nM
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Rysunek 1. Schemat układu fibrynolizy

3.1. Plazminogen
Plazminogen jest jednołańcuchową glikoproteiną syntetyzowaną głównie
w komórkach wątroby oraz nerek, a także przez eozynofile [11]. W osoczu
krwi osiąga stężenie około 2 µM. Masę cząsteczkową tego białka szacuje się
na 92 kDa, a w strukturze jego cząsteczki występuje 5 domen kringlowych.
Domeny pierwsza i czwarta mają zdolność do wiązania się z resztami lizyny
obecnymi na C-końcach łańcuchów polipeptydowych włóknika. Domeny te
uczestniczą w interakcjach z fibryną, z receptorami na powierzchni niektórych komórek oraz białkami. Podobieństwo strukturalne do plazminogenu
wykazuje osoczowa lipoproteina (a), struktury kringlowe obecne są także
w cząsteczkach tPA, uPA, białka stymulującego makrofagi (MSP, ang.
macrophage stimulating protein), czy czynnika wzrostu hepatocytów (HGF,
ang. hepatocyte growth factor) [11].
Plazminogen występuje w osoczu w dwóch formach: Glu-PLG, posiadający na N-końcu kwas glutaminowy oraz Lys-PLG, mający na N-końcu
aminokwas lizynę [9, 11]. Forma Glu-PLG jest łatwo przekształcana do
formy Lys-PLG na drodze ograniczonej proteolizy, przez rozszczepienie
wiązania Lys77-Lys78. Lys-PLG znacznie szybciej wiąże się z fibryną,
wykazuje 2-3 razy większe powinowactwo do receptorów na powierzchni
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komórek niż Glu-PLG oraz jest ok. 10-20 razy szybciej aktywowany do
plazminy. Forma ta w warunkach fizjologicznych nie występuje w osoczu,
ale znajduje się często na powierzchni komórek [11]. Szybsza aktywacja
formy Lys-PLG związana jest z tym, że posiada ona bardziej rozluźnioną
konformację, która jest znacznie lepszym substratem dla aktywatorów
plazminogenu niż bardziej zwarta struktura Glu-PLG [12]. Aktywacja
plazminogenu do plazminy zachodzi poprzez rozszczepienie wiązania
peptydowego między Arg560 a Val561. Aktywna proteaza składa się
z łańcucha ciężkiego, który zawiera pięć domen kringlowych (N-koniec
cząsteczki) oraz łańcucha lekkiego, w którym obecna jest triada katalityczna
składająca się z trzech aminokwasów – His603, Asp646 i Ser 741 [9, 11].

3.2. Tkankowy aktywator plazminogenu (tPA)
tPA stanowi jeden z dwóch głównych, fizjologicznych aktywatorów
plazminogenu. Białko to ma masę 70 kDa i jest jednołańcuchową glikoproteiną składającą się z 527 aminokwasów. Za syntezę tPA odpowiedzialne
są głównie komórki śródbłonka. Na skutek hydrolizy wiązania Arg275Ile276 przez plazminę, tPA przekształcany jest do formy dwułańcuchowej
(tc-tPA, ang. two-chain tissue-type plasminogen activator). Postać jednołańcuchowa (sc-tPA, ang. single-chain tissue-type plasminogen activator)
w środowisku płynnym jest mniej aktywna niż dwułańcuchowa, ale gdy są
związane z fibryną – obie formy tPA wykazują podobną aktywność
proteolityczną. N-koniec cząsteczki tPA zawiera kilka domen homologicznych do innych białek: domenę palca fibronektynowego, domenę EGF
(ang. epidermal growth factor), dwie domeny kringlowe oraz domenę
proteazy serynowej, obejmującej centrum aktywne, tworzone przez reszty
3 aminokwasów: His322, Asp371 i Ser 478. Domeny te zaangażowane są
w wiele funkcji enzymu, w tym wiązanie tPA z fibryną lub receptorami
komórkowymi oraz aktywację plazminogenu. Przyłączanie się tPA do
fibryny możliwe jest dzięki domenie palca fibronektynowego i drugiej
domenie kringlowej [9, 11]. Oprócz swojej fibrynolitycznej roli tPA bierze
udział w takich procesach jak procesy zapalne o różnej etiologii, rozrost
guzów, migracja komórek nowotworowych i tworzenie ognisk wtórnych
nowotworu. W warunkach fizjologicznych, stężenie tPA w osoczu krwi jest
niskie (70 pM), ze względu na szybkie wiązanie się z inhibitorami PAI oraz
receptorami LRP (ang. low-density lipoprotein related protein receptor).
Poziom tPA w osoczu podlega również fluktuacjom dobowym. Najwyższe
wartości osiąga w ciągu dnia, a najniższe w godzinach nocnych. Ilość tPA
wydzielanego przez komórki śródbłonka nasila się w wyniku stresu, wysiłku
fizycznego oraz podczas ciąży. Wydzielanie aktywatora wzmagają także
trombina, katecholaminy, prostacyklina, prostaglandyny PGE1 i PGE2 oraz
wiele substancji egzogennych, wśród których można wymienić alkohol,
nikotynę, czy endotoksyny bakteryjne [2].
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3.3. Urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA)
Drugim głównym fizjologicznym aktywatorem plazminogenu jest uPA.
Pro-urokinaza wytwarzana jest przez komórki śródbłonka, pneumocyty,
monocyty/makrofagi oraz fibroblasty [2, 11], a jej aktywacja zachodzi
w dwóch szlakach, na skutek hydrolizy wiązania Lys158-Ile159 przez
plazminę lub kalikreinę [11]. Pierwszy z nich rozpoczyna się, gdy urokinaza
w postaci proenzymu (pro-urokinazy, pro-uPA) wiąże się z receptorem
uPAR, obecnym na powierzchni komórek. Utworzony kompleks prouPA/uPAR w wyniku działania plazminy przekształca się w kompleks
uPA/uPAR [2]. Wiązanie się uPA do receptora ma kluczowe znaczenie dla
jego działania w warunkach fizjologicznych [13]. Drugi szlak, na drodze
którego prourokinaza jest aktywowana do urokinazy, przebiega przy udziale
czynników kontaktu. Czynnik XII krzepnięcia wzmacnia szybkość
przekształcania prekalikreiny do kalikreiny, która aktywuje pro-u-PA do
aktywnej formy dwułańcuchowej tc-uPA (ang. two-chain urokinase-type
plasminogen activator). Ta z kolei silnie aktywuje plazminogen, ale nie
posiada powinowactwa do fibryny. Utworzone w wyniku cięcia dwa
łańcuchy tc-uPA połączone są ze sobą przez mostki disiarczkowe [2].

3.4. Receptor dla urokinazy (uPAR)
Jest to specyficzny receptor dla uPA, będący glikozylowanym białkiem
o masie cząsteczkowej w granicach 50-60 kDa, syntetyzowanym jako
polipeptyd zakotwiczony w błonie przez glikozylofosfatydyloinizytol (GPI)
[9]. Stanowi jedyne wielodomenowe białko z rodziny Ly-6 [14]. uPAR
obecny jest na powierzchni monocytów i makrofagów, a także komórek
nowotworowych. Receptor ten może wiązać nie tylko urokinazę, ale także
integryny, witronektynę i kininogen wielkocząsteczkowy. Receptor uPAR
jest obecny w formie nierozpuszczalnej, występującej zazwyczaj na
powierzchni komórek oraz w postaci rozpuszczalnej w moczu (suPAR),
osoczu i wysiękach nowotworowych [2].

3.5. Inne aktywatory plazminogenu
W przypadku zaburzeń aktywacji plazminogenu przez jego fizjologiczne
aktywatory, proteazy zaangażowane w kaskadę krzepnięcia krwi mogą
bezpośrednio aktywować proenzym. Wśród enzymów zdolnych do tej interakcji wymienić można czynniki krzepnięcia krwi, takie jak XIa, XIIa
i kalikreina, lecz ten typ aktywacji nie odpowiada za powstawanie więcej niż
15% całkowitej generowanej w osoczu plazminy. Ponadto, aktywność
fibrynolityczną może wykazywać również metaloproteaza macierzy typu 1
(MMP-1), podczas nieobecności plazminogenu. W warunkach in vitro
wykazano, że czynnik krzepnięcia VIIa może aktywować jednołańcuchowe
formy aktywatorów plazminogenu, jednak takie działanie in vivo nie jest
jeszcze potwierdzone [11].
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3.6. Inhibitory proteaz serynowych
Aktywność proteaz serynowych hamowana jest głównie przez rodzinę
białek określanych jako inhibitory proteaz serynowych – nazywane
serpinami (SERPINs – ang. serine protease inhibitors). Zwykle serpiny
tworzą nieodwracalny kompleks z aktywną postacią proteazy serynowej, na
którą działają. W wyniku utworzenia takiego kompleksu zarówno proteaza,
jak i inhibitor tracą swoją aktywność [11, 15].

3.6.1. α2-antyplazmina
Jest to jednołańcuchowa glikoproteina o masie 70 kDa. Cząsteczka
α2-antyplazminy złożona jest z 464 aminokwasów, a miejsce aktywne
znajduje się pomiędzy Arg376-Met377. Stężenie α2-antyplazminy w osoczu
wynosi około 1 µM. Syntetyzowana jest w formie wiążącej plazminę, która
w krążeniu częściowo zostaje przekształcona do mniej aktywnej formy, bez
C-końcowego fragmentu cząsteczki [9]. α2-antyplazmina jest również
składnikiem ziarnistości płytek krwi. Inhibitor ten szybko neutralizuje
plazminę uwolnioną do krwi tworząc z nią kompleks w stosunku 1:1, który
jest następnie usuwany w wątrobie [11, 13].

3.6.2. α2-makroglobulina
Jest to dimeryczne białko o masie cząsteczkowej 725 kDa, syntetyzowane
głównie przez makrofagi i komórki śródbłonka. Stwierdzono także jej
obecność w α ziarnistościach płytek krwi. Białko to nie jest serpiną i tworzy
niekowalencyjny kompleks z plazminą, hamując jej aktywność na poziomie
10%, w porównaniu do hamującej aktywności α2-antyplazminy [11]. Po
związaniu, zarówno docelowa proteaza (substrat), jak i α2-makroglobulina
tracą swoje właściwości [16]. Oprócz hamowania plazminy, α2-makroglobulina, uczestniczy także w procesach transportu i regulacji białek
– np. wpływa na wiązanie transferyny do jej receptora błonowego [17].

3.6.3. Inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1)
Jest jednołańcuchową glikoproteiną o masie cząsteczkowej 52 kDa,
syntetyzowaną przez komórki śródbłonka, makrofagi/monocyty, adipocyty
oraz płytki krwi. Uwalnianie PAI-1 stymulowane jest przez wiele czynników
takich jak cytokiny, lipoproteiny i czynniki wzrostu. Jest on najważniejszym
i działającym bardzo szybko inhibitorem tPA i uPA [11]. Ta nietrwała
serpina stabilizowana jest poprzez wiązanie się z białkiem S lub witronektyną za pomocą domeny somatomedyny B [9]. Strukturalnie przypomina
inne białka z rodziny serpin i zawiera trzy struktury β-kartki, dziewięć α-helis
i jedną pętle, złożoną z 26 reszt aminokwasowych, w której znajduje się
miejsce aktywne tego inhibitora [18, 19].
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3.6.4. Inhibitor aktywatora plazminogenu typu 2 (PAI-2)
Inhibitor ten również zaliczany jest do serpin, a pojawia się w okresie
ciąży. Składa się z 393 aminokwasów. PAI-2 występuje w dwóch formach:
wewnątrzkomórkowej nieglikozylowanej o masie 47 kDa (w tej występuje
głównie) oraz wydzielanej przez leukocyty i komórki włókniaka glikozylowanej postaci o masie cząsteczkowej 60 kDa. Działanie hamujące
w podobnym stopniu wykazuje na dwułańcuchowe formy tPA i uPA, jednak
jest mniej skutecznym inhibitorem jednołańcuchowego tPA i nie hamuje
prourokinazy [11, 20].

3.7. Inhibitor fibrynolizy aktywowany przez trombinę (TAFI)
TAFI (ang. thrombin activatable fibrinolysis inhibitor) jest jednołańcuchowa glikoproteiną o masie cząsteczkowej 60 kDa, składającą się
z 401 aminokwasów. W osoczu znajduje się w stężeniu 70-250 nM.
Syntetyzowany jest przez płytki krwi i hepatocyty. Aktywacja zymogenu
wymaga hydrolizy Arg92-Ala93. Jego aktywacja przez trombinę w obecności trombomoduliny jest zwiększona 1250 razy. Aktywna postać TAFI jest
cynko-zależną karboksypeptydazą o masie cząsteczkowej 35 kDa, wykazującą powinowactwo do C-końcowych reszty Arg i Lys. TAFIa usuwa te
reszty zmniejszając liczbę miejsc wiązania dla plazminogenu i tPA na
powierzchni fibryny i aneksyny 2. TAFIa jest niestabilnym inhibitorem,
a jego okres półtrwania wynosi około 8 minut [9, 11, 21].

3.8. Regulacja fibrynolizy
Podobnie jak w przypadku kaskady krzepnięcia krwi, proces fibrynolizy
jest ściśle kontrolowany przez różnego rodzaju inhibitory, kofaktory
i receptory. Plazmina to podstawowy enzym fibrynolityczny, generowany
głównie przy udziale tPA i uPA. Każdy z tych aktywatorów ma krótki okres
półtrwania w krwioobiegu (4-8 minut), co związane jest z obecnością
specyficznych inhibitorów, głównie PAI-1. uPA ma niższe powinowactwo
do plazminogenu niż tPA, ale nie wymaga on obecności fibryny, jako
kofaktora. W warunkach fizjologicznych, aktywator typu urokinazowego
zaangażowany jest głównie w proteolizę pozanaczyniową. Zarówno uPA, jak
i tPA usuwane są w wątrobie. Przekształcenie przez plazminę jednołańcuchowych form aktywatorów do białek dwułańcuchowych wywiera dodatnie
sprzężenie zwrotne na aktywację plazminogenu [1].
Aktywność inhibitorów fibrynolizy zapobiega nadmiernej, nieregulowanej aktywności plazminy lub aktywatorów plazminogenu. Działanie
krążącej w krwiobiegu plazminy oraz aktywatorów plazminogenu jest
kontrolowane przez inhibitory proteaz serynowych, które w osoczu znajdują
się w dużym nadmiarze, w stosunku do ich substratów (plazminogenu lub
plazminy). Trzy najważniejsze serpiny to PAI-1, PAI-2 i α2-antyplazmina.
Plazmina hamowana jest przez α2-antyplazminę poprzez tworzenie z nią
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kompleksu w stosunku 1:1, co prowadzi do inaktywacji obu białek. Plazmina
związana z fibryną jest jednak niewrażliwa na działanie tego inhibitora.
Szybko hamowane są również oba aktywatory plazminogenu przez PAI-1,
którego uwalnianie wzmaga uwalnianie prozapalnych cytokin. W czasie
ciąży, w regulacji aktywacji plazminogenu ważną rolę odgrywa PAI-2.
Istotne są również inne inhibitory fibrynolizy, nienależące do rodziny serpin,
czyli TAFI, lipoproteina (a) oraz białko bogate w histydynę (HRPG) [1].

4. Udział białek fibrynolizy w funkcjonowaniu ośrodkowego
układu nerwowego
4.1. Obecność, działanie i regulacja aktywności białek fibrynolizy
w OUN
Zjawisko obecności i syntezy białek fibrynolitycznych w OUN wyjaśnia
się głównie w oparciu o badania in vitro oraz zwierzęce modele badawcze.
Większość prac skupia się na określeniu roli tPA, ale dostępne są także
doniesienia dotyczące m.in. znaczenia PAI-1 w funkcjonowaniu układu
nerwowego. Wykazano, że w mózgu myszy tPA ulega silnej ekspresji
w regionach odpowiedzialnych za zapamiętywanie i uczenie się, odczuwanie
lęku oraz w podwzgórzu, odpowiedzialnym za regulację hormonalną.
Zdolność syntezy tPA mają zarówno komórki mikrogleju, jak i neurony
korowe. W ośrodkowym układzie nerwowym obecne są również plazminogen, PAI-1 i neuroserpina – inhibitor proteaz serynowych [22, 23]. Badania dotyczące regulacji aktywności białek układu fibrynolitycznego przez
neuroserpinę, wykazały, że jest ona silnym inhibitorem tPA, natomiast
słabiej hamuje aktywność innych proteaz, takich jak uPA lub plazmina.
Dostępna literatura wskazuje również na odmienny mechanizm inhibicji tPA
przez neuroserpinę, w porównaniu do innych inhibitorów proteaz serynowych, tworzących stabilne, kowalencyjne kompleksy białko:inhibitor.
Kompleksy neuroserpina: tPA mają charakter przejściowy i ulegają dysocjacji w ciągu kilku minut. Ponadto, w strukturze neuroserpiny zidentyfikowano zakonserwowane ewolucyjne sekwencje odpowiedzialne za utrzymanie krótkiego czasu półtrwania kompleksów, co sugeruje, że taki przejściowy mechanizm inhibicji pełni istotną funkcję w fizjologii OUN [24].
Ekspresja tPA w neuronach może znajdować się pod kontrolą
translacyjną; wytwarzanie tPA jest regulowane przez białko CPEB (ang.
cytoplasmic polyadenylation element binding protein), które powoduje
zwiększenie poliadenylacji mRNA dla tPA, a w konsekwencji zwiększoną
syntezę tego aktywatora fibrynolizy. Taki sposób regulacji ekspresji pozwala
na szybką syntezę tPA w odpowiedzi na specyficzne bodźce. Obecność
neuroserpiny w ośrodkowym układzie nerwowym pozwala kontrolować
wzmożoną syntezę tPA i zapobiega nadmiernej ekspresji tego białka.
W neuronach, tPA jest zlokalizowany na końcach aksonów. Uwalnianie
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białka z zakończeń neuronów w OUN wiąże się z jego proteolityczną rolą
w aktywacji systemu plazminogen-plazmina, w którym konwersja plazminogenu do plazminy prowadzi do przebudowy macierzy zewnątrzkomórkowej i modyfikacji synaps przez aktywny enzym (plazminę).
Stwierdzono również obecność tPA w dendrytach, ale brak jest danych
potwierdzających uwalnianie tPA z tych struktur [22, 23]. Ponadto, tPA
w neuronach może być gromadzony w pęcherzykach synaptycznych
i uwalniany z nich w wyniku depolaryzacji błony lub stymulacji substancjami chemicznymi. Ten mechanizm regulacji pozwala na szybkie, miejscowe zwiększenie aktywności tPA w regionie połączeń synaptycznych [22, 23].

4.2. Aktywność tPA w ośrodkowym układzie nerwowym
Pomimo, że obecność tPA w mózgu została wykryta w 1981 r., znaczący
postęp w badaniach nad rolą układu fibrynolitycznego w układzie nerwowym nastąpił dopiero w połowie lat 90-tych XX w. W roku 1995, w czasopiśmie Nature, ukazała się praca Tsirka i wsp. [25], w której wykazano, że
poprzez swoją aktywność proteolityczną, tPA uczestniczy w ekscytotoksycznej degradacji neuronów, a także bierze udział w aktywacji komórek
mikrogleju, na drodze niezależnej od proteolitycznych właściwości tego
białka. Badania te zasugerowały, że tPA może działać jako ligand, który
wzmacnia sygnał wewnątrzkomórkowy [25]. Obecnie, liczba danych
potwierdzających istotną rolę tPA w OUN znacznie się zwiększyła. Wiadomo, że aktywator ten jest zaangażowany w wiele fizjologicznych procesów
zachodzących w układzie nerwowym, w tym w funkcjonowanie synaps [26].
Uczestniczy również w przebiegu procesów patologicznych, takich jak:
niedokrwienie mózgu, demencja, stwardnienie rozsiane, czy epilepsja.
Wskazuje się także na udział tPA w patogenezie zmian w OUN, związanych
z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz alkoholu [7].
Kwestia roli tPA w fizjologii OUN jest szeroko dyskutowana, a istniejące
dane nie rozstrzygają jednoznacznie czy wykazuje on działanie neuroprotekcyjne, czy stanowi jednak jeden z głównych czynników rozwoju
i progresji zmian patologicznych, a nawet potencjalny cel terapeutyczny.
Wśród najnowszych opracowań na ten temat można m.in. znaleźć pracę
poglądową podsumowującą przesłanki na temat możliwości zastosowania
terapii anty-tPA w leczeniu powikłań niedotlenienia mózgu u noworodków.
Przedmiotem w/w badań jest inhibitor tPA, będący stabilną pochodną PAI-1
(tzw. CPAI), a obecny stan wiedzy medycznej nie potwierdza jednoznacznie
skuteczności takiej terapii [27].
Molekularny mechanizm modulującego działania tPA na funkcjonowanie
układu nerwowego obejmuje m.in. jego oddziaływanie z receptorem Nmetylo-D-asparaginowym (NMDAR, ang. N-methyl-D-aspartate receptor).
Stosując układy doświadczalne in vitro oraz in vivo, stwierdzono selektywną,
nieproteolityczną zdolność modulacji działania NMDAR przez sc-tPA,
natomiast efektu takiego nie wykazywał tc-tPA. Jako ligand tego receptora,
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sc-tPA aktywował szlaki przekazywania sygnału, zależne od kinazy ERK1/2
(kinaza regulowana zewnątrzkomórkowo, ang. extracellular signal regulated
kinase) i stymulował zwiększenie napływu jonów wapnia do komórek, co
wywoływało efekt cytotoksyczny wobec neuronów. Neurotoksyczne
działanie sc-tPA potwierdzono także w badaniach na zwierzętach transgenicznych, pozbawionych plazminogenu [28]. Mechanizmy udziału tPA
w neurotoksyczności są nadal wyjaśniane, ale jednocześnie, dostępne są
doniesienia, wykazujące neuroprotekcyjne właściwości tego aktywatora
plazminogenu. Różnice w działaniu sc-tPA i tc-tPA zaobserwowano także
w innych doświadczeniach, prowadzonych na hodowli mysich neuronów
korowych. W opisywanym układzie badawczym, tylko sc-tPA wywoływał
zależne od pobudzenia NMDAR zwiększenie napływu jonów Ca2+ do
komórek i efekt cytotoksyczny. Należy jednak zaznaczyć, że badane efekty
były zależne od zastosowanego stężenia tPA: przy stężeniu 10 nM, zarówno
sc-tPA, jak i tc-tPA, wykazywały efekty neurotroficzne, natomiast 300 nM
sc-tPA wyraźnie wywoływał efekt ekscytotoksyczny. Cytoprotekcyjne
działanie obu form aktywatora (sc-tPA oraz tc-tPA) obejmowało ich
zdolność do aktywacji receptorów czynnika wzrostu naskórka (ang.
epidermal growth factor receptors, EGFRs). Zaobserwowano, że interakcje
tPA z EGFRs, prowadzą do blokowania sygnalizacji zależnej od NMDAR
i przeciwdziałają śmierci neuronów [29]. Neurotroficzne właściwości tPA,
podanego donosowo odnotowano również w badaniach na szczurach
z urazowym uszkodzeniem mózgu (urazem wewnątrzczaszkowym).
Zastosowanie tPA (600 μg/zwierzę) stymulowało neurogenezę oraz
przywracanie fizjologicznych funkcji mózgu [30].
W koncepcji ochronnego wpływu tPA na OUN, zakłada się m.in., że
zwiększone wydzielanie tego aktywatora w warunkach patologicznych
– wywołane np. hipoksją stanowi mechanizm adaptacyjny komórek,
zwiększający ich zdolność do tolerancji niedokrwienia. Zaobserwowano, że
rekombinowany tPA (rtPA) może indukować ekspresję czynnika martwicy
nowotworu α (TNFα, ang. tumor necrosis factor α) w warunkach niedokrwienia in vitro oraz in vivo. Efekt ten obejmuje udział tPA, plazminy oraz
receptora NMDAR, a prowadzi do wzrostu ekspresji regulatora cyklu
komórkowego – białka p21 (inhibitora kinaz cyklino-zależnych), stanowiącego ważny element odpowiedzi komórki na czynniki stresowe [31].
Również inne badania in vitro na modelu udaru niedokrwiennego, w których
oceniana była ilościowo przeżywalność neuronów kory mózgowej,
traktowanych rtPA w stężeniu 5 nM, wykazały neuroprotekcyjne działanie
aktywatora. Efekt ten był niezależny od proteolitycznej aktywności tPA [32].
Autorzy sugerują, że mechanizm neuroprotekcyjnego działania tPA jest
związany z jego wydzielaniem ze szczelin synaptycznych lub wewnątrz
naczyń krwionośnych oraz oddziaływaniem z białkiem LRP1 (białko
związane z receptorem lipoprotein o małej gęstości, ang. low-density
lipoprotein receptor-related protein 1), co prowadzi do zależnej od NMDAR
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aktywacji szlaku mTOR (białkowej kinazy serynowo-treoninowej, inaczej:
ssaczego celu dla rapamycyny, ang. mammalian target of rapamycin).
Aktywacja mTOR pobudza działanie czynnika indukowanego niedotlenieniem HIF-1α (ang. hypoxia-inducible factor-1), odpowiedzialnego za
transkrypcję genów dla transporterów glukozy (w tym GLUT3). Wzrost
ekspresji GLUT3 w błonie neuronów podczas udaru niedokrwiennego
zwiększa wychwyt glukozy i tempo jej metabolizowania. Tak więc,
opisywana koncepcja mechanizmu działania tPA wskazuje na jego
neuroprotekcyjne właściwości, jako zdolność do wykrywania i wspomagania
adaptacji do stresu metabolicznego, który wywołany jest niedoborem lub
brakiem tlenu i glukozy [32].
Przeciwstawne (ochronne lub neurotoksyczne) efekty działania tPA
w OUN tłumaczone są częściowo w literaturze odmiennością metodyczną
badań prowadzonych przez różne zespoły oraz różnicami w stężeniu tPA
w układach badawczych [7, 28, 31, 33]. Na obecnym etapie badań roli
układu fibrynolitycznego w OUN, jako kluczowe, wskazuje się ustalenie, czy
modulujący wpływ tPA na funkcje OUN można wykorzystać w terapii
ostrego udaru niedokrwiennego. Ważnym aspektem w prowadzonych
badaniach jest ocena skuteczności działania przeciwciał, blokujących
wiązanie się tPA do receptorów NMDA i zmniejszających w ten sposób
neurotoksyczność tPA. Wyniki takie odnotowano w badaniach na szczurzym
modelu udaru niedokrwiennego, jednak obserwacje te wymagają
przeprowadzenia dalszych prac badawczych [7].

4.3. Inhibitor aktywatorów plazminogenu PAI-1 a fizjologia
i patofizjologia układu nerwowego
PAI-1 jest głównym fizjologicznym inhibitorem aktywacji plazminogenu
oraz czynnikiem regulującym aktywność układu fibrynolitycznego nie tylko
w naczyniu krwionośnym, ale w procesach związanych z fizjologiczną
i patologiczną proteolizą pozanaczyniową [34-36]. W OUN, interakcje PAI1/tPA stanowią jeden z neuromodulatorów funkcjonowania i plastyczności
połączeń synaptycznych oraz wzrostu aksonów [37]. Wzajemne oddziałływania obu białek i fizjologiczne konsekwencje ich obecności w OUN
stanowią bardzo złożone i nadal niewystarczająco poznane zagadnienie.
Ustalono, że poziom tPA oraz PAI-1 ulega zmianom, wywołanym zarówno
starzeniem się organizmu, jak i rozwojem zaburzeń neurodegeneracyjnych.
W badaniach na mysim modelu starzenia oraz choroby Alzheimera
wykazano spadek aktywności tPA u starszych zwierząt, natomiast nasilenie
działania tego enzymu stwierdzono w sąsiedztwie płytek β-amyloidu
u myszy z wywołaną chorobą Alzheimera. Poziom ekspresji PAI-1 wzrastał
natomiast w wyniku starzenia organizmu, a także w oto-czeniu płytek
amyloidowych [38].
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Badania in vivo wykazały m.in., że tPA może zwiększać zakres uszkodzeń naczyń mózgowych wywołanych urazem. Jednocześnie, zastosowanie
inhibitora PAI-1 nie przyniosło spodziewanego efektu terapeutycznego
(ograniczenie uszkodzeń), natomiast dodatkowo zwiększało przepuszczalność naczyń krwionośnych. Powstający kompleks tPA/PAI-1 wiążąc się
z receptorami dla lipoprotein o niskiej gęstości indukował aktywację
metaloproteazy 3 (MMP-3). Dopiero zahamowanie aktywności tego enzymu
zmniejszało przepuszczalność naczyń i skutkowało poprawą funkcji
neurologicznych u badanych zwierząt [39]. Ponadto, w literaturze można
znaleźć również dane sugerujące neuroprotekcyjne działanie PAI-1. W 2013
pojawiła się praca koreańskiego zespołu badaczy [40], oparta na badaniach
z wykorzystaniem hodowli komórek formacji hipokampa. Autorzy
zaobserwowali, że w warunkach in vitro, PAI-1 może stymulować synaptogenezę oraz chronić neurony przed cytotoksycznym działaniem β-amyloidu
[40]. Doświadczenia in vitro prowadzone przez inną grupę wykazały, że
PAI-1 może również pełnić rolę regulatora mobilności i fagocytarnej
aktywności komórek mikrogleju. Molekularne mechanizmy wpływu PAI-1
obejmowały pobudzenie szlaku przekazywania sygnałów na pośrednictwem
białka LRP1, tyrozynowych kinaz białkowych JAK (ang. Janus kinase) oraz
białka STAT1 (białko przekazujące sygnał i aktywujące transkrypcję-1, ang.
signal transducer and activator of transcription 1). Stymulujące działanie
PAI-1 potwierdzono także in vivo, iniekcją inhibitora do mózgu myszy [41].
Udział PAI-1 w progresji zmian neurodegeneracyjnych stwierdzono natomiast w innych badaniach, stosując mysi model stwardnienia rozsianego.
W opisywanych pracach badawczych zastosowanie TM5484, antagonisty
(inhibitora aktywności) PAI-1, znacząco redukowało zmiany, takie jak
demielinizacja i degeneracja aksonów [42].

4.4. Bariera krew-mózg a układ fibrynolityczny
W warunkach fizjologicznych, białka osocza takie jak fibrynogen czy
plazminogen nie występują w tkance mózgowej. Spowodowane jest to
występowaniem w OUN selektywnie przepuszczającej bariery krew-mózg
(BBB, ang. blood-brain barrier). Aktywacja układu plazmingen/plazmina
w OUN następuje w wyniku przerwania bariery krew-mózg, w wyniku czego
składniki krwi, w tym białka osocza pojawiają się w mózgowiu. Zaburzenie
szczelności BBB obserwuje się w wielu zaburzeniach neurologicznych,
takich jak udar, padaczka, urazowe uszkodzenie mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, czy przewlekłe zapalenie nerwów. Zaburzenie
bariery krew-mózg jest również cechą fizjologicznego procesu starzenia [43].
tPA prawdopodobnie odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy BBB,
w tym regulacji przekrwienia OUN [44], ale może się również przyczyniać
do progresji zmian patologicznych. Wyjaśnienie roli tego aktywatora
plazminogenu w fizjologii oraz patofizjologii OUN jest szczególnie ważne ze
względu na fakt, że obecnie tPA jest głównym lekiem stosowanym w terapii
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trombolitycznej w przypadku wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu.
Większość doniesień wskazuje, że aktywność tPA w OUN jest niezależna od
obecności plazminy, ale dostępne są również dane wskazujące, na udział
plazminy w regulowaniu działania tPA [45]. Efekt taki zaobserwowano na
przykład w badaniach na hodowli zawierającej astrocyty oraz komórki
endotelium naczyń mózgowia, osadzone na przeciwległych stronach
porowatej membrany, symulującej BBB. Analizując aktywność tPA
w opisywanym układzie badawczym po wprowadzeniu lub nieobecności
plazminogenu, wykazano, że zdolność tPA do zwiększania przepuszczalności BBB jest procesem zależnym od plazminy. Działanie tPA porównywano z efektem desmoteplazy – aktywatora fibrynolizy obecnego w ślinie
nietoperzy wampirów. Interesującym aspektem przeprowadzonego badania
były także wyniki uzyskane dla desmoteplazy, która charakteryzowała się nie
tylko wysoką zdolnością aktywacji plazminogenu do plazminy, ale
w przeciwieństwie do tPA, nie zwiększała przepuszczalności BBB [46].
tPA może zwiększać przepuszczalność BBB na drodze mechanizmów
prowadzących do fosforylacji białek wchodzących w skład BBB,
tj. klaudyny 5 i okludyny [47] – kluczowych elementów odpowiedzialnych
za utrzymanie ścisłych złącz międzykomórkowych (ang. tight junctions).
Okludyna pełni funkcję regulatora w szlakach przekazywania sygnału,
natomiast klaudyna 5 uważana jest za element krytyczny dla tworzenia złącz
ścisłych. Białko to odgrywa również ważną role w aktywacji metaloproteazy
2 [48]. Ponadto, zależne od tPA zwiększenie przepuszczalności BBB może
zachodzić również poprzez szlak sygnałowy indukowany aktywacją
receptora LRP, w której pośredniczą metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej. Udział tPA w modulowaniu przepuszczalności BBB
potwierdzają doświadczenia in vitro, w których PAI-1 (główny inhibitor
tPA) wzmacniał jej szczelność [43]. W biochemicznych mechanizmach
aktywacji zwiększenia przepuszczalności BBB przez tPA ważną rolę
odgrywa aktywacja szlaków przekazywania sygnału, zależnych od kinazy
Rho. Proces ten odbywa się za pośrednictwem receptorów dla plazminogenu
oraz tPA i może być blokowany przez fasudil – inhibitor kinazy Rho,
stosowany jako środek rozszerzający naczynia krwionośne. Innym mechanizmem wpływającym na utratę integralności bariery krew-mózg jest
bezpośrednia aktywacja płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. plateletderived growth factor, PDGF) przez tPA na drodze ograniczonej proteolizy
[7]. Aktywacja PDGF oraz pobudzenie jego receptora przyczyniają się do
utraty szczelności BBB na skutek indukcji szlaków przekazywania sygnałów
z udziałem kinazy p38, prowadzących w konsekwencji do aktywacji metaloproteaz macierzy zewnątrzkomórkowej i rozluźnienia struktury BBB [49].
W badaniach in vitro wykazano ponadto, że tPA (10 nM – 1 μM)
zwiększa przepuszczalność BBB w sposób zależny od stężenia, a efekt jego
działania jest zależny od obecności plazminy i nasila się wraz ze wzrostem
stężenia plazminogenu w środowisku reakcji [50]. Kluczowy udział tego
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aktywatora fibrynolizy oraz neuroserpiny w fizjologii BBB wykazano
ostatnio (2015) także w badaniach na zwierzętach pozbawionych ekspresji
tPA (tPA-/-), neuroserpiny (Nsp-/-) oraz obu tych białek (Nsp:tPA-/-).
Oceniano częstość występowania napadów drgawek (dla celów badawczych
wywoływano je kwasem kainowym), których patogeneza związana jest
właśnie ze wzrostem przepuszczalności BBB. Porównując ze stanem zwierząt o fenotypie dzikim, u zwierząt pozbawionych inhibitora serpinowego,
ale syntetyzujących tPA (myszy typu Nsp-/-) stwierdzono występowanie
ostrych epizodów drgawkowych i skrócony czas latencji, natomiast zwierzęta
typu (tPA-/-) charakteryzowały się zwiększonym czasem latencji, podobnie
jak myszy o fenotypie (Nsp:tPA-/-) [51].

4.5. Udział pozostałych białek fibrynolizy w funkcjonowaniu OUN
Regulacja aktywności biologicznej oraz bezpośredni udział plazminogenu
i plazminy w neurofizjologii i neuropatologiach są znacznie słabiej opisane,
choć istnieją przesłanki wskazujące na ważną rolę tych białek. Badania na
myszach transgenicznych, pozbawionych ekspresji plazminogenu wykazały
na przykład, że niedobór plazminogenu obniża zdolność regeneracji układu
nerwowego po udarze [52]. W innych badaniach ustalono z kolei, że
plazmina wykazuje zdolność hydrolizy α-synukleiny, tworzącej agregaty
(tzw. ciała Lewy’ego) – patologiczną zmianę charakterystyczną dla choroby
Parkinsona. Ponadto, wiadomo, że α-synukleina jest stymulatorem ekspresji
PAI-1 [53].
Niewiele jest również danych dotyczących uPA oraz jego receptora
(uPAR) w funkcjonowaniu OUN, ale wykazano, że białka te uczestniczą
w patofizjologii neurologicznych procesów zapalnych. W literaturze można
znaleźć prace sugerujące możliwość zastosowania PAI-1 jako terapii
kontrolującej/hamującej aktywność urokinazy w zapaleniu mózgu i rdzenia,
o podłożu autoimmunologicznym [54]. Podobnie jak w przypadku tPA,
również wyniki badań nad wpływem uPA na fizjologię OUN są niespójne.
W doświadczeniach prowadzonych na zwierzęcym modelu niedokrwienia
(wywołanego kwasem kainowym) stwierdzono neuroprotekcyjne działanie
uPA, natomiast myszy pozbawione tego aktywatora fibrynolizy były bardziej
podatne na neurotoksyczne działanie kwasu kainowego [55].
Z kolei badania dotyczące roli α2-makroglobuliny w OUN wykazały, że
inhibitor ten może stymulować wzrost dendrytów w neuronach formacji
hipokampa, prawdopodobnie poprzez aktywację przekazywania sygnału
z udziałem kinazy p38 [56].

5. Podsumowanie
Składniki układu fibrynolitycznego odgrywają istotna rolę nie tylko
w utrzymaniu hemostazy w organizmie, ale również wpływają na procesy
zachodzące w OUN. Wykrycie obecności białek układu fibrynolitycznego
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w mózgu spowodowało wzrost zainteresowania ich funkcją w fizjologii
ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie, najwięcej danych pochodzi
badań dotyczących działania t-PA, któremu przypisuje się zarówno działanie
neuroochronne, jak i neurodegeneracyjne. Niespójność danych dotyczących
proteazy częściowo wynikać może z różnic w zastosowanych modelach
badawczych. Niezależnie od faktu, że rola tego aktywatora jest nadal słabo
wyjaśniona – wiadomo, że wraz z innymi białkami układu fibrynolizy oraz
neuroserpiną, tPA moduluje przebieg procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w układnie nerwowym. Przedmiotem dyskusji jest
również charakter roli PAI-1 w funkcjonowaniu OUN. Rola pozostałych
białek układu fibrynolitycznego w OUN dopiero zaczyna być poznawana.
Praca przygotowana w ramach działalności statutowej Katedry Biochemii
Ogólnej UŁ (506/1136). Omówienie charakterystyki układu fibrynolitycznego przygotowano częściowo w oparciu o pracę magisterską
B. Pasińskiego.
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Udział składników układu fibrynolitycznego w fizjologii
ośrodkowego układu nerwowego
Streszczenie
Prezentowana praca podsumowuje aktualny stan wiedzy na temat roli białek układu fibrynolitycznego w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Główną rolą białek fibrynolizy
u układzie naczyniowym jest utrzymanie równowagi hemostatycznej i drożności naczyń krwionośnych. Poza hemostazą, białka układu fibrynolitycznego są również zaangażowane w proteolizę pozanaczyniową. Ponadto, wykrycie obecności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA)
w mózgowiu (w roku 1981) wyznaczyło nowy kierunek w badaniach nad biochemicznymi
mechanizmami działania białek fibrynolitycznych oraz ich rolą w fizjologii i patofizjologiach
ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Większość dostępnych danych pochodzi z badań
wpływu tPA na funkcjonowanie OUN, a dostarczają one niejednoznacznych wyników. Ustalono,
że proteaza ta stanowi ważny element w fizjologii OUN i może wykazywać działanie neuroprotekcyjne. Wiadomo jednak, że tPA stanowi również jeden z mechanizmów neurodegeneracyjnych, w tym uczestniczy w zwiększaniu przepuszczalności bariery krew-mózg. Rola pozostałych białek fibrynolizy w OUN jest słabiej opisana. Sugeruje się, że badania nad rolą białek
fibrynolizy w fizjologii OUN mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów
patofizjologii chorób neurodegeneracyjnych oraz wskazania nowych celów terapeutycznych,
przydatnych w leczeniu tych schorzeń.
Słowa kluczowe: układ fibrynolityczny, tkankowy aktywator plazminogenu, ośrodkowy układ
nerwowy

The role of components of the fibrinolytic system in physiology
of the central nervous system
Abstract
The presented work summarizes current state of knowledge of the role of fibrinolytic system
in functions of the central nervous system. The main role of fibrinolytic proteins in the vascular
system is maintaining the haemostatic balance and persistence of blood vessels. Besides the
haemostasis, proteins of the fibrinolytic system are also involved in the extravascular proteolysis.
Furthermore, the identification of tissue-type plasminogen activator (tPA) presence in the brain
(in 1981) indicated a new direction in research on biochemical mechanisms of actions
of fibrinolytic proteins and their role in physiology and pathologies of the central nervous system
(CNS). Most of the available data derive from studies on the effects or tPA on functions of the
CNS, and provide inconsistent results. It has been established that this protease is an important
element of the CNS physiology and it may display neuroprotective action. It is also known,
however, that t-PA is one of the neurodegenerative mechanisms, such as the participation in the
enhancement of the blood-brain barrier permeability. Roles of the remaining proteins of the
fibrinolysis in the CNS have been less described. It is suggested that research on the role
of fibrinolytic proteins in the physiology of the CNS may contribute to a better understanding
of mechanisms of neurodegenerative diseases and indicate new therapeutic targets, useful in the
treatment of these disorders.
Key words: fibrinolytic system, tissue-type plasminogen activator, central nervous system
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Badanie ultrasonograficzne FAST
– oczekiwania versus rzeczywistość
1. Wprowadzenie
Udzielanie pomocy ofiarom wypadków w stanach zagrożenia życia
wymaga od personelu medycznego podejmowania szybkich i zdecydowanych decyzji. Dokładna ocena stanu poszkodowanych już na miejscu
zdarzenia jest kluczowa dla powodzenia całego procesu terapeutycznego. Od
decyzji podjętych przez zespół pogotowia ratunkowego zależy dalsze
postępowanie z pacjentem w specjalistycznych jednostkach medycznych.
Niektóre obrażenia, takie jak krwawienie do jam ciała, w tym do jamy
opłucnej, otrzewnej lub worka osierdziowego, w początkowych stadiach
mogą przebiegać bez niepokojących objawów. Należy jednak podkreślić, że
są to stany zagrażające życiu, wymagające szybkiego rozpoznania i pilnej
interwencji chirurgicznej. Jednak warunki panujące podczas akcji ratunkowej
często nie sprzyjają szczegółowemu badaniu fizykalnemu. Z pomocą
w ocenie stanu pacjentów po urazach przychodzi badanie ultrasonograficzne
w schemacie FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma).
Polega ono na szybkiej ocenie obecności wolnego płynu w jamach ciała,
którym w rzeczywistości najczęściej jest krew. Protokół ten jest szczególnie
użyteczny w badaniu pacjentów z urazami wielonarządowymi. Jego
niewątpliwą zaletą jest możliwość równoczesnego wykonywania razem
z czynnościami zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – ALS
(Advanced Life Support) zawartymi w Wytycznych resuscytacji 2015
opracowanych przez Europejską Radę Resuscytacji (European Resuscitation
Council) [1].
Historia wykorzystania ultradźwięków w ocenie pacjentów z urazami
wielonarządowymi sięga lat 70. XX wieku. Po raz pierwszy ultrasonografia
przyłóżkowa została włączona do rutynowego badania pacjentów urazowych
przez lekarzy w Niemczech i Japonii [2, 3]. W ślad za nimi poszedł system
medycyny ratunkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA),
gdzie ultrasonografia stała się metodą z wyboru w początkowej ocenie
w badaniu urazowym. Aktualnie w USA badanie ultrasonograficzne stanowi
część protokołu ATLS – Advanced Trauma Life Support, w którym znajdują
1
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Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
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się zasady przeprowadzania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
u pacjentów urazowych [3]. W 1996 roku Różycki i wsp. opracowali termin
FAST, będący akronimem angielskiej nazwy Focused Assessment with
Sonography for Trauma, na określenie badania z wykorzystaniem ultrasonografii, skupionego na poszukiwaniu obecności wolnego płynu w jamach
ciała, którego obecność z dużym prawdopodobieństwem miała przemawiać
za obecnością krwawienia wewnątrzustrojowego [2].

2. Badanie FAST USG
Obecnie badanie ultrasonograficzne w protokole FAST weszło do użycia
w wielu krajach na całym świecie. Z założenia może ono być wykorzystywane do oceny pacjentów z urazami w różnych sytuacjach, zarówno
w karetkach i śmigłowcach pogotowia ratunkowego, jak i w szpitalnych
oddziałach ratunkowych. Dodatkowo badanie to znalazło także zastosowanie
w warunkach polowych i jest wykorzystywane przez wojskowe służby
ratownictwa medycznego.
Mnogość miejsc i sytuacji w jakich można wykonywać FAST – USG,
wynika z faktu, że badanie to może zostać przeprowadzone każdym
rodzajem aparatu ultrasonograficznego. Dzięki rozwojowi techniki doszło do
miniaturyzacji sprzętu do wykonywania USG. Na rynku dostępne są już
aparaty wielkości małej walizki, a nawet wyłącznie sondy ultrasonograficzne
podłączane do telefonu komórkowego lub tabletu.

2.1. Podstawy ultrasonografii
Ultrasonografia (USG) jest metodą diagnostyki obrazowej wykorzystującą ultradźwięki. Historia jej wykorzystania w medycynie sięga lat 50.
ubiegłego wieku. W 1952 roku Howry zastosował ultradźwięki do badania
części miękkich ciała ludzkiego [4]. Wydarzenie to okazało się kamieniem
milowym dla medycznego wykorzystania ultrasonografii. W kolejnych
latach doszło do rozwoju metody, która znajdowała coraz to nowe
zastosowanie w obrazowaniu ludzkich narządów.
Badanie to opiera się na emisji fali ultradźwiękowej o natężeniu nieszkodliwym dla człowieka, która jest generowana za pomocą przetwornika
piezoelektrycznego. Tkanki organizmu ludzkiego wykazują różne przewodnictwo tych fal. Podczas przechodzenia ultradźwięków przez różne
ośrodki część energii ulega odbiciu, a pozostała część przechodzi dalej.
Przetwornik emitujący falę, służy jednocześnie jako odbiornik odbitego
drgania mechanicznego [4]. Głębokość na jakiej doszło do odbicia
ultradźwięków ustalana jest na podstawie czasu jaki upłynął od momentu
emisji fali do czasu jej powrotu do przetwornika [5]. Przetwornik w odpowiedzi na powracające impulsy odpowiada wytworzeniem sygnału
elektrycznego, który jest następnie przetwarzany i wyświetlany jako obraz na
ekranie aparatu USG [4].
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Echogenicznością nazywamy zdolność ośrodka do odbijania fali
ultradźwiękowej. Tkanki o wysokiej echogeniczności nazywane są hiperechogenicznymi i na obrazie USG są widoczne jako jasne struktury. Tkanki
o obniżonej zdolności odbijania ultradźwięków nazywane są hipoechgenicznymi i są one ciemniejsze. Obszary, na których fala wcale nie ulega
odbiciu, jak na przykład płyny, są w obrazie USG całkowicie czarne i nazywa się je bezechowymi.
Do badania jamy brzusznej (czyli również w badaniu FAST) stosowane
są aparaty ultrasonograficzne z głowicą typu convex lub sektorową [6].
Wykorzystuje się fale ultradźwiękowe o częstotliwości od 2 do 5 MHz [5].
Oceniając płuca oraz opłucną można używać każdego z trzech podstawowych typów głowic: convex, sektorowych i liniowych [6]
Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowania narządów.
Badanie przeprowadzane jest w czasie rzeczywistym. Umożliwia ono
oglądanie oraz pomiar narządów w ruchu, a także uzyskiwanie informacji
o przepływie krwi [4].

2.2. Metoda wykonania badania FAST
W badaniu FAST ocenie podlegają potencjalne przestrzenie, w których
w wyniku urazu może gromadzić się płyn. Przestrzeniami tymi są: osierdzie,
zachyłek żebrowo-przeponowy prawy i lewy, zachyłek wątrobowo-nerkowy,
nazywany też zachyłkiem Morrisona, zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz
w zależności od płci zachyłek odbytniczo-maciczny u kobiet lub odbytniczopęcherzowy u mężczyzn. Podczas badania pacjent powinien leżeć na
plecach. W wyniku oddziaływania siły grawitacji wspomniane wcześniej
przestrzenie predysponowane są do gromadzenia się w nich płynu [2].
Standardowo FAST wykonuje się przez przyłożenie głowicy USG
w czterech do sześciu pozycjach, uzyskując w ten sposób od trzech do pięciu
obrazów jamy brzusznej oraz jeden obraz worka osierdziowego z sercem [2].
Badanie to nastawione jest na potwierdzenie lub wykluczenie obecności
płynu w otrzewnej lub osierdziu, a nie np.: na ocenie struktury poszczególnych narządów. Opisywana minimalna objętość płynu jaką można
wykryć waha się od 30 do 100 ml, chociaż badający o dużym doświadczeniu
są w stanie wykryć nawet kilka mililitrów płynu [7]. W przypadku
negatywnego wyniku badania, można zastosować zmianę ułożenia pacjenta.
Stosuje się ułożenie w pozycji Trendelenburga, w której pacjent leży na
plecach, a jego głowa i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych
oraz odwrotną pozycję Trendelenburga, w której głowa i tułów pacjenta
leżącego na plecach znajdują się powyżej poziomu kończyn dolnych. Tego
typu zabiegi zwiększają skuteczność wykrywania płynu w potencjalnych
przestrzeniach, należy je jednak rozważyć tylko, jeśli wymaga tego sytuacja
kliniczna a stan pacjenta na to pozwala [2]. Zmiany pozycji ciała pacjenta
podczas badania wydłużają czas jego wykonywania z poniżej dwóch minut
do około pięciu.
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Pierwszą ocenianą okolicą podczas badania FAST jest prawy górny
kwadrant jamy brzusznej. Sonda powinna być umieszczona w pozycji
kranio-kaudalnej pomiędzy VII a IX przestrzenią międzyżebrową w prawej
linii pachowej. W ten sposób możliwe jest zobrazowanie zachyłka
wątrobowo-nerkowego, nazywanego też zachyłkiem Morrisona. Jest on
potencjalną przestrzenią zlokalizowaną pomiędzy torebką wątroby
a powięzią otaczającą nerkę, w której najwcześniej możemy zaobserwować
gromadzącą się krew. Bezechowy obszar zlokalizowany w tym miejscu
sugeruje obecność płynu. Na podstawie szerokości przestrzeni bezechowej
można oszacować objętość płynu według reguły mówiącej, że szerokość 0,5
cm odpowiada 500 ml płynu, zaś 1 cm proporcjonalnie 1000 ml płynu.
Przesuwając sondę powyżej miejsca uwidocznienia zachyłka Morrisona
można zobrazować zachyłek żebrowo-przeponowy prawy [5].
Przy ocenie lewego górnego kwadrantu jamy brzusznej obszarami
zainteresowania są zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz zachyłek żebrowoprzeponowy lewy. W tym celu sonda przykładana jest w pozycji kraniokaudalnej pomiędzy V a VIII międzyżebrzem w lewej linii pachowej tylnej.
Uwidocznienie osierdzia otrzymuje się przez przyłożenie sondy pod
wyrostkiem mieczykowatym mostka. W obrazie USG uwidocznia się serce
w worku osierdziowym przedzielone przeponą od lewego płata wątroby.
Najniżej położona część osierdzia czyli miejsce, w którym prawa komora
serca sąsiaduje z przeponą jest najpewniejszym miejscem uwidocznienia
gromadzącego się płynu. Nabranie przez pacjenta głębokiego wdechu
zwiększa szanse na uzyskanie dobrego jakościowo obrazu [5].
Ostatnią ocenianą okolicą jest miednica mniejsza. Sonda przykładana jest
powyżej spojenia łonowego. W zależności od płci pacjenta uwidoczniany
jest zachyłek odbytniczo-maciczny u kobiet (nazywany też zatoką Douglasa)
lub zachyłek odbytniczo-pęcherzowy u mężczyzn [5].

2.3. Badanie EFAST
Badanie FAST może zostać poszerzone o ocenę klatki piersiowej pod
kątem obecności płynu (krwi) oraz odmy opłucnowej. Rozszerzony protokół
badania określany jest akronimem EFAST, od angielskiej nazwy Extended
Focused Assessment with Sonography for Trauma. W celu oceny klatki
piersiowej głowicę przykłada się w III lub IV przestrzeni międzyżebrowej
w linii środkowo-obojczykowej po obu stronach klatki piersiowej oraz
pomiędzy III a V przestrzenią międzyżebrową w linii pachowej przedniej po
obu stronach klatki piersiowej.
Jeśli w tkance płucnej i opłucnej nie ma żadnych zmian, to prawidłowo
w USG obserwujemy „ślizganie” opłucnej, będące wyrazem ruchu opłucnej
płucnej względem opłucnej ściennej podczas oddychania. Typowo odma
opłucnowa lokalizuje się w najwyżej położonych miejscach opłucnej.
Cechami przemawiającymi za obecnością odmy opłucnowej są:
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 brak objawu „ślizgania” opłucnej;
 objaw „stratosfery” w M-mode – brak ruchomości opłucnej płucnej;
 dominujące linie A – poziome hiperechogeniczne linie równoległe do
linii opłucnej będące rewerberacjami (odbiciami) linii opłucnej
w środowisku, w którym dominuje powietrze;
 nieobecne linie B – linie hiperechogeniczne biegnące pionowo od
opłucnej, powstające na styku poszerzonych przez płyn (obrzęk)
przegród międzypłatowych i otaczającego je powietrza;
 „lung point” – miejsce, w którym kończy się odma i blaszki opłucnej
przylegają do siebie [6].
Płyn w opłucnej, zgodnie z zasadami grawitacji, gromadzi się w najniżej
położonych miejscach. Za jego obecnością przemawiają objaw „czworokąta”
oraz objaw „sinusoidy”. Objawem „czworokąta” nazywane jest czworoboczne ograniczenie utworzone przez linię opłucnej, linię powierzchni płuca
i cienie żeber bądź kopułę przepony. Objaw „sinusoidy” powstaje w trakcie
cyklu oddechowego w wyniku zmian poprzecznego wymiaru przestrzeni
płynowej [6].

2.4. Schemat postępowania w zależności od wyniku badania FAST
Wykrycie wolnego płynu w osierdziu, opłucnej lub otrzewnej u pacjenta
urazowego sugeruje obecność krwotoku wewnętrznego. Stan taki, bez
podjęcia odpowiednio szybko właściwego postępowania, może doprowadzić
do masywnej utraty krwi i śmierci poszkodowanego.
O pozytywnym wyniku badania FAST mówimy w przypadku wykrycia
obecności wolnego płynu w co najmniej jednej z trzech jam ciała: osierdziu,
opłucnej lub otrzewnej. Jeśli w żadnej z wymienionych wcześniej potencjalnych przestrzeni nie uwidoczniono obecności płynu, to wynik obrazowania jest negatywny [8].
Na Rysunku 1. przedstawiono schemat postępowania u pacjenta z tępym
urazem jamy brzusznej w zależności od wyniku badania FAST. Głównym
czynnikiem determinującym dalsze postępowanie z pacjentem po tępym
urazie brzucha jest jego stabilność hemodynamiczna. Niestabilność hemodynamiczną sugerują objawy takie jak:
 zaburzenia świadomości;
 obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej 90 mm Hg;
 objawy zmniejszonego rzutu serca (bladość powłok, wzmożona
potliwość, zimna i wilgotna skóra);
 objawy niewydolności serca [9].
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Rysunek 1. Schemat postępowania u pacjenta z tępym urazem jamy brzusznej
w zależności od wyniku badania FAST. Opracowanie własne na podstawie [8]

U pacjenta niestabilnego hemodynamicznie z pozytywnym lub niejednoznacznym wynikiem badania FAST opcją z wyboru jest pilna interwencja
chirurgiczna (laparotomia). W przypadku badania negatywnego, należy
rozważyć inne przyczyny utraty krwi oraz inne mechanizmy wstrząsu.
Można wówczas powtórzyć badanie FAST lub wykonać diagnostyczne
płukanie otrzewnej (DPL – diagnostics peritoneal lavage) [8].
U pacjenta stabilnego hemodynamicznie z pozytywnym lub niejednoznacznym wynikiem badania FAST możemy wykonać tomografię komputerową (TK), która pozwoli na ustalenie dokładnego miejsca krwawienia.
Jeśli obraz w TK potwierdzi pozytywny wynik badania FAST, chory jest
kwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Jeśli badanie FAST jest negatywne,
należy monitorować stan pacjenta i rozważyć powtórne badanie po pewnym
czasie lub wykonanie tomografii komputerowej, w zależności od stanu
klinicznego pacjenta [8].
Ultrasonografia jest przydatnym narzędziem w rękach doświadczonego
personelu medycznego. Wykrycie podczas badania FAST wolnego płynu
w jamach ciała pacjenta po urazie ma kluczowe znaczenie dla podjęcia
decyzji dotyczącej transportu do ośrodka specjalistycznego, dalszej
diagnostyki oraz sposobu leczenia. Skutkiem czego jest skrócenie czasu
procesu diagnostycznego i szybsze podjęcie interwencji, w zależności od
stanu klinicznego pacjenta.
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2.5. Zalety oraz ograniczenia badania FAST
Wykorzystanie ultrasonografii w protokole FAST zyskało w ostatnich
czasach na znaczeniu i zastąpiło inne badania, takie jak diagnostyczne
płukanie otrzewnej i tomografia komputerowa, wykorzystywane wcześniej
w pierwszej kolejności do oceny obrażeń u pacjenta po urazie. W Tabeli 1.
zebrano i porównano zalety poszczególnych procedur oceny stanu badanej
osoby.
Tabela 1. Porównanie zalet badania FAST z innymi metodami diagnostycznymi

Kategoria

FAST

Tomografia
komputerowa
(TK)

Szybkość badania

++

Diagnostyczne
płukanie
otrzewnej (DPL)
+

Mobilność

++

+

Lokalizacja
obrażenia

++

Czułość metody

+

Swoistość
metody
Łatwość
interpretacji

+

Możliwość
powtórzenia
badania

++

+

Inwazyjność

++

++

Ekspozycja na
promieniowanie

++

++

Koszt badania

++

+

++

+

++

(++) znacząca przewaga; (+) przewaga
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [10]
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Najbardziej dostępnym badaniem, które może zostać przeprowadzone
w najszybszym czasie, w porównaniu do pozostałych metod jest FAST.
Może ono być wykonane, łącznie z uruchomieniem sprzętu, w czasie poniżej
dwóch minut. Badanie FAST cechuje się najwyższą mobilnością w porównaniu do pozostałych metod diagnostycznych. Niewielkie rozmiary
sprzętów, jakimi może ono być wykonane, umożliwia jego wykorzystanie
nie tylko w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale także na miejscu
wypadku, w karetce lub śmigłowcu pogotowia ratunkowego. Badanie
tomografii komputerowej przeprowadzane jest tylko w szpitalach i trwa
dłużej niż dwie wcześniej wspomniane metody. Jednak spośród wymienionych badań TK jest metodą najbardziej kompleksową i użyteczną w precyzyjnym lokalizowaniu miejsca obrażenia. Pozostałe metody mogą jedynie
potwierdzić lub wykluczyć obecność płynu (krwi) w jamach ciała [10].
Najważniejszą zaletą DPL jest jej duża czułość (>95%) w identyfikacji
krwawienia wewnątrzotrzewnowego. Metoda ta jest obecnie dość rzadko
wykonywana ze względu na swoją inwazyjność. Diagnostyczne płukanie
otrzewnej polega na wprowadzeniu przez małe nacięcie poniżej pępka drenu,
do którego podłączona jest strzykawka do aspiracji płynu z otrzewnej.
Krwisty kolor uzyskanej treści sugeruje obecność krwawienia wewnątrz
jamy brzusznej. Otrzymanie pozytywnego wyniku jest bardzo proste do
interpretacji. Jednak technika ta może nie być akceptowana przez niektórych
pacjentów [10].
Tomografia komputerowa cechuje się najwyższą swoistością, w porównaniu do innych wymienionych metod. Badanie to wykorzystuje do obrazowania promieniowanie rentgenowskie. TK jest techniką nieinwazyjną oraz
istnieje możliwość jej powtórzenia, np.: gdyby stan pacjenta uległ zmianie
albo celem oceny skuteczności podjętych działań terapeutycznych [10].
Badanie FAST wykorzystuje do obrazowania ultradźwięki, dzięki czemu
nie występuje narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące. Jest ono
techniką nieinwazyjną, która z łatwością może podlegać powtórzeniu.
Obrazowanie odbywa się w czasie rzeczywistym pod pełną kontrolą osoby
badającej. Koszt badania jest niski, dzięki czemu może ono wejść do
rutynowego użytku, w ocenie stanu pacjentów urazowych [10].
Wśród ograniczeń badania FAST należy wspomnieć o zależności od
osoby przeprowadzającej badanie. Od umiejętności oraz doświadczenia
badającego zależy czas trwania oraz dokładność przeprowadzonego obrazowania. Dlatego szczególnie ważna jest edukacja oraz szkolenia personelu
medycznego uprawnionego do wykonywania badania FAST. Wykonanie co
najmniej 35-70 badań jest niezbędne do uzyskania biegłości w interpretowaniu jego wyników [11].
Przeszkodą w dokładnym obrazowaniu może być budowa ciała pacjenta.
Otyłość obniża jakość otrzymanego obrazu. Masywna odma podskórna może
przeszkodzić w należytym wykonaniu badania. Powietrze całkowicie odbija
falę ultradźwiękową, co może prowadzić do powstawania artefaktów [10].
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W piśmiennictwie możemy znaleźć różne informacje o przydatności
klinicznej FAST. Podawana czułość metody wynosi od 62 do 89%, natomiast swoistość waha się między 95 a 100%, w zależności od źródła danych
[2]. Badanie to nie pozwala na zidentyfikowanie miejsca urazu, a jedynie
potwierdza obecność płynu, którym najczęściej, choć nie zawsze, jest krew.
Wykrywając wolny płyn u pacjenta po wypadku, zakłada się, że jest nim
krew. Chociaż może to być również wynaczyniony mocz (na przykład po
uszkodzeniu pęcherza moczowego), żółć (po urazie pęcherzyka żółciowego),
treść jelitowa (po perforacji jelita) lub wcześniej istniejące wodobrzusze [8].
Ponadto, u kobiet w wieku rozrodczym, izolowana obecność wolnego płynu
w zachyłku odbytniczo-macicznym (zatoce Douglasa) jest prawdopodobnie
fizjologiczna i nie wymaga dalszych badań [8].

2.6. Zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji a rzeczywistość
Europejska Rada Resuscytacji w Wytycznych resuscytacji 2015 opublikowanych 15 października 2015 roku zawarła możliwość wykorzystania
ultrasonografii podczas zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych do
rozpoznawania odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia oraz
identyfikacji pseudo-PEA (pseudo-Pulseless Electrical Activity). Ocena USG
podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest pomocna w rozpoznawaniu tamponady serca, odmy opłucnowej, hipowolemii i zatorowości
płucnej. Wykorzystanie ultrasonografii przez przeszkolony personel
medyczny jest dopuszczalne, jeśli nie doprowadzi do przerwy w uciskaniu
klatki piersiowej. Dobrze wyszkoleni operatorzy są w stanie ocenić obecność
tamponady serca w 10 sekund, kiedy uciskanie klatki piersiowej jest
przerwane w celu oceny rytmu serca [1].
Obecnie w Polsce ultrasonografy nie należą do standardowego wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego. Zastosowanie USG może
pomóc w triage’u czyli segregacji rannych w zależności od stopnia obrażeń
i rokowania. Postępowanie to, mogłoby skrócić czas od pierwszego kontaktu
pacjenta urazowego ze służbami medycznymi do podjęcia odpowiednich
interwencji terapeutycznych.
W systemie edukacji studentów kierunku lekarskiego oraz ratownictwa
medycznego powinna znajdować się nauka podstawowej obsługi ultrasonografu oraz wykonywania badania FAST. Jest to konieczne, ponieważ
wykonywanie w jak najszybszym czasie badania USG u pacjenta urazowego,
aby nie spowolnić innych czynności ratunkowych, wymaga wcześniejszego
przeszkolenia. Do tego celu mogą służyć specjalne fantomy (Rys. 2.), które
imitują obecność płynu w potencjalnych przestrzeniach jamy brzusznej
i klatki piersiowej oraz system szkoleń w działaniach organizacyjnych
systemu ratunkowego uwzględniającego protokół FAST. Na Rysunku 3.
przedstawiono wykonywanie badania USG w protokole FAST na fantomie
przy pomocy zminiaturyzowanego przenośnego aparatu ultrasono-
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graficznego zasilanego akumulatorowo. Obrazy uzyskane na fantomie (Rys.
4.) niewiele odbiegają od rzeczywistych wyników USG (Rys. 5.).

Rysunek 2. Fantom do nauki USG [źródło własne]

Rysunek 3. Wykonywanie badania USG w protokole FAST na fantomie przy pomocy
przenośnego aparatu ultrasonograficznego [źródło własne]
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Rysunek 4. Obrazy FAST-USG uzyskane na fantomie. A- płyn w okolicy okołowątrobowej,
B- płyn w osierdziu. Zbiorniki płynu oznaczono białą strzałką [źródło własne]

Rysunek 5. Badania ultrasonograficzne obrazujące płyn w okolicy okołowątrobowej. Zbiorniki
płynu oznaczono białą strzałką [źródło własne]

3. Podsumowanie
FAST jest wiarygodną metodą diagnostyczną, która pomaga w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w stanach zagrożenia życia u pacjentów
urazowych. Wykorzystanie tego badania w ocenie stanu pacjentów po
urazach może skrócić czas od wypadku do udzielenia odpowiedniej pomocy
medycznej. Szybkie podejmowanie decyzji klinicznych w oparciu o wyniki
badania obrazowego jest czynnikiem wpływającym na zmniejszenie śmiertelności wśród grupy pacjentów narażonych na krwawienie wewnątrzustrojowe.
Badanie FAST ze względu na swoją nieinwazyjność oraz szybki czas
wykonywania nieopóźniający czynności resuscytacyjnych, wydaje się być
odpowiednią metodą do rutynowego wykorzystywania w medycynie
ratunkowej. Warunkiem posługiwania się ultrasonografią w codziennej
praktyce jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia.
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Badanie ultrasonograficzne FAST – oczekiwania versus rzeczywistość
Udzielanie pomocy ofiarom wypadków w stanach zagrożenia życia wymaga szybkich
i zdecydowanych decyzji personelu medycznego. Kluczem do sukcesu jest dokładna ocena stanu
pacjenta. Warunki podczas akcji ratunkowej utrudniają szczegółowe badanie fizykalne pacjenta.
Niektóre obrażenia, jak krwawienie do jamy opłucnej, otrzewnowej lub worka osierdziowego,
w początkowych stadiach mogą przebiegać bez niepokojących objawów. Są to stany zagrażające
życiu, wymagające szybkiego rozpoznania, priorytetowego transportu do ośrodka specjalistycznego i pilnej interwencji chirurgicznej.
W celu oceny obecności wolnego płynu (krwi) w jamach ciała zastosowanie znajduje mobilne
badanie ultrasonograficzne FAST (Focused Assesment with Sonography for Trauma). W badaniu
FAST ocenie podlega przestrzeń okołowątrobowa, zachyłek śledzionowo-nerkowy, osierdzie
i zachyłek pęcherzowo- lub maciczno-odbytniczy. Badanie FAST może zostać poszerzone
o ocenę jam opłucnowych pod kątem odmy opłucnowej i płynu (EFAST, ExtendedFAST).
Zaletą badania FAST jest jakość obrazowania i możliwość wykorzystywania sprzętu
o niewielkich rozmiarach w postępowaniu przedszpitalnym z ofiarami wypadków. Niestety
pomimo wpisania FAST do protokołu zaawansowanych czynności ratujących życie po urazach,
nie jest ono powszechnie wykorzystywane w polskim systemie ratownictwa.
Celem pracy jest przedstawienie techniki FAST, możliwości jej wykorzystania w stanach
zagrożenia życia oraz ograniczeń metody.
Słowa kluczowe: medycyna ratunkowa, ultrasonografia, przyłóżkowe badanie USG, krwotok do
jam ciała
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Focused Abdominal Sonography for Trauma – expectations versus
reality
Medical aid to victims of accidents in life-threatening conditions requires fast and firm decisions
of medical staff. The key to the success is the accurate assessment of the patients’ condition.
During the rescue operation it is difficult to perform precise physical examination of the patient.
Moreover, some injuries including bleeding into the pleural, peritoneal or pericardial sac, in the
early stages can proceed without any overt symptoms. These conditions are life-threatening and
require rapid diagnosis, priority transport to a specialist hospital and urgent surgical intervention.
To assess the presence of free fluid (blood) in the body cavities one can use mobile ultrasound
FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). During FAST examination hepatorenal recess, splenorenal recess, pericardium and retrovesical pouch (in males) or rectouterine
pouch (in females) are assessed. FAST can be extended to assess also pleural cavities for
pneumothorax and haemothorax (ExtendedFAST; EFAST). The main advantages of FAST are
the quality of image and the ability to use the equipment of small size in the prehospital
management of accident victims.
The aim of the study is to present FAST technique, the possibility of its use in life-threatening
conditions and limitations of the method.
Keywords: emergency medicine, ultrasonography, bedside ultrasonography, trauma hemorrhage
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Wykorzystanie rezonansu magnetycznego
w diagnostyce wybranych chorób
ośrodkowego układu nerwowego
1. Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie podstaw fizycznych metody rezonansu
magnetycznego (MRI) oraz omówienie technik obrazowania oraz możliwości praktycznego wykorzystania w diagnostyce wybranych chorób
ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

2. Wprowadzenie
Jedną z najdokładniejszych i najnowszych metod obrazowania medycznego jest jądrowy rezonans magnetyczny. Jest to metoda całkowicie
bezpieczna i nieinwazyjna. Pozwala na dokładną diagnozę tkanek i narządów. Rezonans magnetyczny powszechnie stosowany jest w wielu dziedzinach medycyny. Często znajduje zastosowanie w diagnozowaniu
nowotworów we wczesnych jego stadiach, jak również odgrywa kluczową
rolę w diagnozowaniu stwardnienia rozsianego czy choroby Alzheimera.
Zjawisko rezonansu magnetycznego może zaistnieć tylko w jądrach atomów,
które posiadają niezerowy spin. Pierwiastkiem spełniającym ten warunek
i jednocześnie najpowszechniej występującym w ludzkim organizmie jest
wodór, który ogrywa kluczową role w pozyskiwaniu obrazów MRI.

3. Podstawy fizyczne jądrowego rezonansu magnetycznego
Badanie za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego wykorzystuje
oddziaływanie silnego pola magnetycznego na organizm pacjenta. Najistotniejsze zjawiska fizyczne wykorzystywane w obrazowaniu omawianą
metodą zachodzą ma poziomie pojedynczych atomów i są opisywane
w ramach skomplikowanych modeli fizyki kwantowej, jednak w dalszej
części pracy przedstawione zostaną w sposób nieco uproszczony w celu
ułatwienia ogólnego zrozumienia istoty zagadnienia.
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Dla uzyskania zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego konieczne
jest posiadanie przez jądro atomowe niezerowego spinu, czyli posiadanie
przez pierwiastek nieparzystej liczy protonów lub neutronów. Warunki te
spełnia węgiel, azot, sód, fluor oraz wodór. Najczęściej występującym
pierwiastkiem w ludzkim organizmie jest wodór, dlatego odgrywa on
podstawową rolę w pozyskiwaniu obrazu metodą MRI. Atom wodoru
posiada dodatni spin (moment pędu). Do jakościowego wyjaśnienia pojęcia
spinu konieczne jest przyjęcie, że protony obracają się wokół własnej osi,
a razem z nimi obraca się dodatni ładunek elektryczny. Wirujący ładunek
elektryczny wytwarza pole magnetyczne. Gdy na protony nie działa żadna
siła zewnętrzna, kierunki spinów ułożone są w sposób chaotyczny
i nieuporządkowany, atomy posiadają tą samą energię, wiec nie zachodzi
zjawisko rezonansu i niemożliwa jest rejestracja sygnału. Jeżeli na protony
działa zewnętrzne pole magnetyczne (B0) to kierunki spinów zostaną
uporządkowane. Większość z nich przyjmie kierunek przyłożonego pola.
Rzadziej protony mogą przyjąć położenie antyrównoległe jednak jest to dla
nich niekorzystne energetycznie (Rys. 1). Każdy proton wykonuje precesję
czyli ruch wirowy pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego (Rys. 2).

Rysunek 1. Położenie spinów protonów w zerowym i niezerowym polu magnetycznym: a) brak
zewnętrznego pola magnetycznego, b) obecność silnego pola magnetycznego [2]

Rysunek 2. Precesja spinu jądrowego w polu magnetycznym [2]
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Częstotliwość precesji określa się za pomocą wzoru Larmora opisanego
wyrażeniem:
ω=γB

(1)

gdzie:
B – indukcja magnetyczna,
γ – współczynnik żyromagnetyczny,
ω – częstotliwość precesji w MHz.
Częstotliwość wirowania jest zależna od natężenia pola magnetycznego.
Silniejsze pole magnetyczne powoduje większą częstotliwość. Natężenie
charakteryzuje indukcję pola magnetycznego, która podawana jest w Teslach
(T). Indukcja pola magnetycznego wykorzystywana w tomografach MRI
wynosi 0,15-4,0 T [1].

3.1. Impuls radiowy
W celu dostarczenia energii, która powoduje przejście układu na wyższy
poziom energetyczny, czyli wytrącenie spinów z uporządkowanego ułożenia
w stanach równowagi, do pacjenta umieszczonego w komorze tomografu
MRI, wysyłana jest fala radiowa o częstotliwości od kilku do kilkunastu
MHz. Impuls ten nazywany jest impulsem RF (ang. radio-frequency).
Wbudowane w tomograf MRI cewki radiowe mają możliwość emisji oraz
detekcji sygnału elektromagnetycznego. Cewki te mogą być stosowane do
obrazowania całego ciała lub tylko jego fragmentu. Są one dostosowane do
obrazowania odpowiedniego narządu. Działanie impulsu RF jest krótkotrwałe, ponieważ ma on na celu zakłócenie precesji protonów. Dla uzyskania
odpowiedniego oddziaływania, impuls RF musi posiadać częstotliwość,
która będzie odpowiadać częstotliwościom protonów (wzór Larmora). Tylko
jeśli zależność ta zostanie spełniona dojdzie do wymiany energii pomiędzy
protonami a falą radiową.
Działanie fali radiowej wzbudza protony na wyższy poziom energetyczny. Wówczas zauważalny jest spadek magnetyzacji na osi z (magnetyzacja podłużna), w uproszczeniu można przyjąć, iż spiny skierowane ku
dołowi neutralizują spiny skierowane ku górze (Rys. 3a). Kiedy będzie tyle
samo spinów skierowanych do góry co na dół, magnetyzacja będzie zerowa.
Skutkiem tego jest pochylenie się wektora magnetyzacji o kąt 90°
i pojawienie się magnetyzacji poprzecznej (Rys. 3b).
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Rysunek 3. Zanik magnetyzacji podłużnej (a). Pojawienie się magnetyzacji poprzecznej (b) [2]

Jednocześnie z pojawieniem się impulsu występuje zjawisko synchronizacji wirujących jąder, czyli protony zajmują ta samą lokalizację względem
powierzchni xy i poruszają się zgodnie w jednym kierunku. Po ustaniu
impulsu RF następuje powrót układu do stanu równowagi, czyli zanik
magnetyzacji podłużnej. Proces powrotu atomów do stanu wyjściowego
nazywamy relaksacją. Podczas powrotu atomu do stanu równowagi emitowana jest energia w postaci sygnału FID (ang. Free Inductio Decay) – sygnału
swobodnego zaniku indukcji. Sygnał ten świadczy o zmianach zachodzących
na powierzchni xy i jest podstawą w konstruowaniu obrazu MRI [3].

3.2. Relaksacja podłużna
Relaksacja jest wielkością charakteryzującą proces powrotu protonów do
stanu równowagi. Opisuje ona proces oddawania przez protony energii
pochodzącej od sygnału radiowego RF. Rozróżniamy dwa typy relaksacji:
relaksację podłużną i relaksację poprzeczną. W przypadku relaksacji
podłużnej proces powrotu protonów do stanu równowagi jest ciągły, co
oznacza ich powrót do stanu pierwotnego. Energia nagromadzona w atomie
dzięki impulsowi RF jest oddawana do otoczenia tzw. siatki. Siatkę stanowią
sąsiadujące atomy lub molekuły, dlatego relaksacja ta nazywana jest
relaksacją spin-siatka T1. Czas oddawania energii pomiędzy spinem a siatką
zależy od budowy, składu i otoczenia danej tkanki, jak również od
zawartości makrocząsteczek biologicznych w badanej tkance. Większa liczba
cząsteczek powoduje krótszy czas relaksacji. Dla lepszego oddawania energii
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do siatki przez protony wirujące z częstotliwością Larmora, niezbędne jest,
aby pole magnetyczne siatki zmieniało się z częstotliwością podobną do
częstotliwości Larmorowskiej. Tkanki z dużą zawartością wody posiadają
długi czas relaksacji T1. Wynika to z faktu, że cząsteczki wody poruszają się
znacznie szybciej. Protony, które znajdują się w stanie wzbudzonym, nie są
w stanie oddać szybko swojej energii, dlatego powoli wracają do niższych
poziomów energetycznych. Jest to istotny fakt, który wpływa na
obrazowanie chorych tkanek, które charakteryzują się większą zawartością
wody. W przypadku mięśni i tłuszczu, molekuły poruszają się znacznie
wolniej. Wpływa to na zmniejszenie się częstotliwości miejscowych pól
magnetycznych i zbliżenie do częstotliwości larmorowskiej protonów
znajdujących się w otoczeniu. Zależność ruchliwości molekuł od czasu
relaksacji przedstawia Rysunek 4.

3.3. Relaksacja poprzeczna
Relaksacja poprzeczna nazywana jest relaksacją spin–spin. Ma ona
związek z zanikiem namagnesowania poprzecznego. Prędkość zaniku
magnetyzacji określana jest przez czas T2. Oddziaływania pomiędzy spinami
powodują rozsynchronizowanie układów spinów. Oznacza to, że spiny tracą
zgodność fazową ruchu wirowego. W tkankach z dużą zawartością wody siła
oddziaływania spin-spin ulega osłabieniu ze względu na dużą ruchliwość
uwodnionych tkanek. Relaksacja podłużna trwa dłużej niż w tkankach
z mniejszą zawartością wody (białka, tłuszcze), gdzie oddziaływanie
międzyspinowe jest silniejsze. Bezpośredni wpływ na skrócenie czasu
relaksacji poprzecznej ma wzmocnienie oddziaływania międzyspinowego [2].

Rysunek 4. Ruchliwość poszczególnych tkanek a czasy relaksacji T1 i T2 [2]
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3.4. Czas relaksacji podłużnej i poprzecznej
Porównując czas relaksacji T1 oraz czas relaksacji T2, wnioskujemy, iż
czas relaksacji podłużnej jest dłuższy od czasu relaksacji poprzecznej.
Zależność czasu T1 i T2 dla niektórych tkanek przedstawia Rysunek 5.

Rysunek 5. Czasy relaksacji T1 oraz T2 tkanek i narządów w polu magnetycznym 0,15 T [4]

3.5. Wpływ czasów relaksacji na intensywność sygnału
Na intensywność sygnału ma wpływ czas repetycji, czyli powtórzeń (TR)
oraz czas echa (TE).
Czas repetycji jest to czas, jaki mija między wysłaniem pierwszego
a kolejnego sygnału RF 90°, natomiast czas echa jest czasem pomiędzy
wysłaniem sygnału RF 90° a jego odebraniem. Czasy te zostały przedstawione na Rysunku 6. Czasy te wykorzystuje się dla polepszenia kontrastu
pomiędzy badanymi tankami. Należy zauważyć, że odpowiedni dobór TE
oraz TR zależy od osoby przeprowadzającej badanie.

Rysunek 6. Czas echa oraz czas repetycji [2]
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3.5.1. Czas relaksacji T1
Dzięki dobraniu odpowiednio czasu repetycji TR, możliwe jest uzyskanie
odpowiedniego kontrastu pomiędzy badanymi tkankami lub jego brak. Brak
kontrastu spowodowany jest zbyt długim czasem repetycji, ponieważ
magnetyzacja podłużna zdąży się w obu tkankach odbudować. W wyniku,
tego procesu sygnały badanych tkanek będą podobne i otrzymamy takie
same obrazy obu tkanek. Jeżeli zastosujemy krótki czas TR możliwe będzie
uwidocznienie różnic w intensywności sygnału pomiędzy tkanką A, a tkanką
B. Spowodowane to jest różnym czasem relaksacji tkanki A i tkanki B.
Obraz pozyskany tym sposobem określa się jako obraz T1-zależny.
W czasie TR powyżej 1500 ms kontrast tkanki nie zależy od T1, lecz od
różnicy w gęstości protonowej. Sygnał jest tym silniejszy im liczba protonów
jest większa. Obraz ten jest zależny od gęstości protonowej i nazywany jest
obrazem PD zależnym. Obraz uzyskany tą metodą nawet po ustawieniu
długiego czasu recesji pokazuje różnice w obrazowanych tkankach.

3.5.2. Czas relaksacji T2
Po nadaniu impulsu RF 90° pojawia się magnetyzacja poprzeczna. Po
ustaniu impulsu magnetyzacja zanika a protony tracą zgodność fazy. Wynika
to z różnych częstotliwości precesji protonów. Gdy protony zaczynają się
rozpraszać w czasie TE/2 zostaje wysłany impuls 180°. Powoduje on
odwrócenie ruchu magnetyzacji tym samym powoduje precesję protonów
w przeciwnym kierunku. Efektem tego jest szybsza precesja protonów, które
były wolniejsze oraz wolniejsze wirowanie protonów, które wcześniej
wirowały szybciej. Po kolejnym impulsie TE/2 jądra znów się synchronizują,
co skutkuje silniejszą magnetyzację poprzeczną. W tej chwili jest odbierany
sygnał echa spinowego. Kolejność echa spinowego tworzy impuls 90° oraz
impuls wywołujący echo 180°. Sekwencja echa spinowego umożliwia
uzyskanie obrazu T2-zależnego. Efektem dodatkowym jest pozyskanie
obrazu T1-zależnego oraz obrazu zależnego od gęstości protonowej. Obrazy
T2-zależne powstają, gdy czas TR jest na tyle długi by pozwolić na całkowitą
relaksacje podłużną. Kontrast w obrazowaniu T2 będzie większy, gdy czas
TE będzie dłuższy (Rys. 7a). Przy krótkim czasie TE i długim czasie
TR otrzymywane są obrazy PD (Rys. 7b). Jednak przy zastosowaniu krótkich
czasów TR i krótkich czasach TE uzyskujemy obrazy zależne od T1 (Rys. 7c).

3.6. Środki kontrastujące stosowane w MRI
Środki kontrastujące są stosowane dla osłabienia lub wzmocnienia
odbieranego sygnału, co w efekcie umożliwia lepsze rozróżnienie tkanki
chorej od zdrowej. Większość środków kontrastujących zachowuje neutralność w organizmie człowieka, ponieważ nie zawiera jodu, jak w przypadku
rentgenowskiej tomografii komputerowej. Sporadycznie można zaobserwo-
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wać uczucie drętwienia czy zawroty głowy jednak reakcje te są krótkotrwałe
i nie zagrażają pacjentowi w żaden sposób.
Rozróżnić można środki pozytywne i negatywne. Środki pozytywne są
paramagnetykami, które skracają czas relaksacji podłużnej. Najczęściej
stosuje się substancje kontrastujące na bazie gadolinu. Ten metaliczny pierwiastek z grupy lantanowców daje jasny obraz w miejscu jego nagromadzenia. Związki gadolinu świetnie rozpuszczają się w wodzie, ulegając
całkowitemu wchłonięciu do przestrzeni międzykomórkowych oraz ulega
szybkiemu wydaleniu z organizmu.
Ferromagnetyki i superparamagnetyki to substancje kontrastujące
zaliczane do środków negatywnych. Ich obecność powoduje skrócenie czasu
relaksacji poprzecznej, co osłabia sygnał. Powstały obraz jest ciemniejszy.
Środki te emitują silne pole magnetyczne, co powoduje zaburzenia
jednorodnych pól magnetycznych w organizmie. Środki te stosowane są
w diagnostyce narządów jamy brzusznej, miednicy czy wątroby [2].

Rysunek 7. Czas repetycji i czas echa w obrazowaniu. Obraz T2-zależny (a), obraz PD-zależny
(b), obraz T1-zależny (c) [2]
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4. Cewki gradientowe w obrazowaniu MRI
Dla uzyskania obrazu z różnych części ciała konieczne jest nałożenie na
stałe pola magnetyczne dodatkowego pola magnetycznego charakteryzującego się różnym rozkładem natężenia w konkretnych punktach. Zmienne
pole magnetyczne emitowane jest z cewek gradientowych. Rozróżnia się trzy
cewki gradientowe (x, y, z), umieszcza się je po wewnętrznej części magnesu
(Rys.8).

Rysunek 8. Rozłożenie cewek gradientowych (x, y, z) względem magnesu głównego [3]

Wytworzenie pola gradientowego w dowolnym kierunku umożliwia
uzyskanie obrazowania, w każdej możliwej płaszczyźnie. Grubość obrazowanej warstwy zależy od gradientu pola oraz od wyboru szerokości pasma
RF. Należy zauważyć ze impuls RF ma pewien zakres częstotliwości. Im
szerszy zakres impulsu RF tym mamy grubszą warstwę, w której jądra
atomowe ulegają zjawisku rezonansu.
Do dokładnego zlokalizowania źródła sygnału stosowana jest dwuwymiarowa transformacja Fouriera albo trójwymiarowa transformacja Fouriera.
W dwuwymiarowej transformacji Fouriera gradient Gz jest stały. Po nadaniu
impulsu RF i pola gradientowego, zostaje przyłożone kolejne pole gradientowe powodujące różną częstotliwość precesji atomów w każdej z kolumn
(Rys. 9). Dodatkowy gradient nosi nazwę dodatkowego gradientu kodującego częstotliwość. W efekcie całkowita częstotliwość każdej kolumn
zostaje niezmienna. Dla możliwości odczytu skąd pochodzi sygnał stosuje
się gradient Gy.
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Rysunek 9. Efekt działania gradientu kodującego częstotliwość [2]

Rysunek 10 przedstawia kolumnę o częstotliwości 65 MHz po zadziałaniu gradientu Gx, Przyłożenie na krótki czas pola gradientu magnetycznego
Gy (gradient kodujący fazę), wzdłuż osi y. Powoduje to, że precesja jąder
ulega przyśpieszeniu proporcjonalnie do natężenia pola, które na nią
zadziałało. Gdy pole ustanie jądra nadal będą wirować z taka samą
częstotliwością jednak nie zsynchronizują się ponownie.

Rysunek 10. Działanie gradientu kodującego fazę [2]

Trójwymiarowa metoda rekonstrukcji obrazu polega na zastąpieniu
stałego gradientu Gz, zmiennym gradientem. Zmiana ta ma na celu zakodowanie fazy precesji wzdłuż osi z. Określona objętość tkanki jest wzbudzana
przez impuls RF. Kolejnym etapem jest wyłączenie gradientów: Gz, Gy i Gx.
Faza w jakiej każde z jąder precesuje, zawiera informacje o ich położeniu
względem osi z i osi y. Badany obszar dzielony jest na wiele warstw,
a następnie na ich podstawie składany jest obraz badanej struktury. Szero-
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kość pomiędzy poszczególnymi warstwami może być mniejsza od 1 mm.
Zaletą tej metody jest możliwość badania w dowolnej płaszczyźnie przekroju.
Zastosowanie wszystkich gradientów powoduje pozyskanie różnych
sygnałów. Do analizy tych sygnałów konieczna jest skomplikowana analiza
matematyczna tzw. transformacja Fouriera. Przekształcenie to umożliwia
komputerowi analizę intensywności sygnału w konkretnej fazie i odpowiedniej częstotliwości. Komputer za pomocą tej transformacji potrafi
przypisać intensywność sygnału do miejsca, z którego został wysłany. Jest to
podstawą powstawania obrazu MRI.

5. Budowa tomografu MRI
Aparat diagnostyczny zbudowany jest z ruchomego stołu, który wsuwa
się do cylindrycznej komory, gdzie odbywa się badanie.
Głównymi elementami aparatu MRI są:
• nadprzewodzący elektromagnes wytwarzający jednorodne pole
magnetyczne od 1-4 T;
• nadajnik i odbiornik fal o częstotliwościach radiowych;
• elektromagnesy gradientowe.
Ważnym elementem są cewki gradientowe, które odpowiadają za wytworzenie odpowiedniego gradientu natężenia pola wewnątrz tunelu urządzenia.
Wymagana jest duża dokładność wytworzonego pola gradientowego oraz
możliwość szybkiego włączenia i wyłączenia cewek. Od efektywności
cewek gradientowych zależy szybkość badania oraz jakość pozyskanych
obrazów.

6. Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Choroby ośrodkowego układu nerwowego są niezwykle trudne w diagnostyce. W wielu przypadkach istnieje zbieżność objawów, co utrudnia prawidłową diagnozę. Z drugiej strony ogromna wrażliwość układu nerwowego
na czynniki zewnętrzne wymaga stosowania nieinwazyjnych metod diagnostycznych o możliwie dużej dokładności. W niniejszym rozdziale zostaną
krótko omówione możliwości diagnostyczne obrazowania MRI na przykładzie wybranych chorób OUN.

6.1. Choroby metaboliczne
Wrodzone choroby metaboliczne są wynikiem źle zapisanej informacji
genetycznej, która dziedziczy się w sposób autosomalny-recesywny.
Powoduje to zaburzenie prawidłowego przebiegu reakcji biochemicznych
lub transportu odbywającego się przez tkanki. Niedobór lub nadmiar
czynnych biologicznie substancji w tkankach i płynach ustrojowych jest
toksyczny. Skutkuje to wystąpieniem różnych objawów chorobowych.
Efektem tego są defekty enzymatyczne prowadzące do uszkodzeń komórek
i włókien nerwowych.
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Badanie obrazowe MRI służy do uzupełnienia badań enzymatycznych,
biochemicznych i metod genetyki molekularnej, których wynik jest podstawą
w diagnozowaniu chorób tego typu. Należy zauważyć jednak, że w niektórych schorzeniach badanie MRI jest na tyle charakterystyczne, że
umożliwia wstępne przybliżone rozpoznanie.
Wprowadzenie metody MRI w opcji MCT (kontrast transferu magnetyzacji) umożliwia rozpoznanie obszarów dysmielinizacji i demielinizacji we
wczesnych stadiach chorób z grupy leukodystrofii, które są niewidoczne przy
zastosowaniu standardowych sekwencji badania. Podanie środka kontrastującego w zaawansowanych stadiach choroby umożliwia znaczne uwidocznienie zmian w istocie białej. Coraz częściej korzysta się z badań
spektroskopowych MRI (MRS), które umożliwiają ocenę morfologicznoczynnościową mózgowia. Metoda ta pozwala na odwzorowanie składu
chemicznego oraz metabolizmu badanego obszaru tkanki mózgowej na
poziomie komórkowym. Dzięki badaniu MRS można ustalić stopień
zaawansowania, rokowania oraz ocenić leczenie wybranych grup chorób
metabolicznych.
Choroby metaboliczne można podzielić na cztery podstawowe kategorie,
ze względu na występowanie zmian w konkretnych strukturach ośrodkowego
układu nerwowego. Wstępną klasyfikację ułatwia wynik badań MRI:
 choroby pierwotne zajmujące istotę białą (np. leukodystrofia);
 choroby pierwotne zajmujące istotę szarą (np. lipidozy);
 choroby pierwotne zajmujące istotę szarą i białą (np. encefalopatie
mitochondrialne);
 choroby jąder podstawy (np. choroba Wilsona).
Jedną z charakterystycznych chorób metabolicznych występujących
w ośrodkowym układzie nerwowym jest leukodystrofia globoidalna, zwana
także chorobą Krabego. Jest to zaburzenie lizosomalne powiązane z rozpadem mieliny z towarzyszącą astrogliozą i akumulacją cerebrozydów.
W obszarach dysmielinizacji i demielinizacji gromadzą się wielojądrowe
komórki. Choroba rozpoczyna się od 4-6. roku życia.
W obrazowaniu MRI widoczne są symetryczne obszary zmian, które
obejmują: wieniec promienisty torebki wewnętrznej, nadkomorowo środek
półowalny i przykomorową istotę białą. Zachowane są włókna łukowate oraz
w rzadkich przypadkach móżdżek (Rys. 11). Granica pomiędzy zdrowymi
tkankami, a obszarem demielinizacji jest zatarta. Na Rysunku 11. przedstawiono przypadek 4 letniej dziewczynki z wiotkim niedowładem kończyn,
osłabieniem wzroku oraz słuchu. Obrazowanie MRI wykonano w sekwencjach T1 i T2 – zależnych oraz PD: zamiany na zdjęciach zajmują przykomorową oraz środkową istotę białą na obu półkulach, ponadto ulegają
poszerzeniu wzdłuż przedniej odnogi i kolana torebki wewnętrznej. Nie są
widoczne cechy zaniku korowego [5].
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Rysunek 11. Leukodystrofia globoidalna (choroba Krabego) [5]
6.2. Zmiany

w OUN w otępieniu

Otępienie jest zespołem objawów klinicznych, które są skutkiem zmian
organicznych zachodzących w mózgu. Choroba ta dotyka około 5-20%
populacji powyżej 60. roku życia Otępienie typu Alzheimera (DAT)
i demencja wielozawałowa (MID), są postaciami mieszanymi i odpowiadają
za 90% przypadków otępienia. Inne przypadki demencji pierwotnej oraz
objawowej, jak również pseudo-demencji występują rzadko. Objawom
klinicznym towarzyszy zanik mózgu, który jest objawem niespecyficznym.
Analiza zaniku mózgu wraz z oceną innych widocznych zmian widocznych
w technikach obrazowania dostarcza informacji niezbędnych do określenia
różnych typów demencji, jest to znaczące uzupełnienie diagnostyki
klinicznej. Szczególnie istotne jest różnicowanie MID od DAT ze względu
na różne postępowanie terapeutyczne i rokowanie. Rezonans magnetyczny
umożliwia określenie stopnia zaniku mózgu w płaszczyznach poprzecznych,
poprzez analizę poszerzania przestrzeni płynowych. Dodatkowo MRI daje
możliwość uwidocznienia zakrętu hipokampa w płaszczyznach czołowych
oraz pozwala na pomiar objętości płatów. Wczesne zmiany w zakręcie
hipokampa świadczą o postaci DAT, natomiast w bardziej zaawansowanej
postaci rozpoznawalny jest zanik tej okolicy. Zanikanie płata skroniowego
i zanik centralny oraz jego symetria umożliwia podstawowe rozróżnienie
DAT i MID. Do oceny istoty białej stosowany jest głównie rezonans
magnetyczny, który uważany jest za metodę bardzo czułą i dokładną.
W obrazie MRI ogniska zapalne charakteryzują się wydłużonym czasem
relaksacji, czyli wzrostem sygnału T2-zależnego. W 90% przypadków MID
rozpoznawane jest na podstawie rozlanych zmian hiperintensywnych (Rys.
12), zmiany te występują również w DAT jednak ich intensywność jest
mniejsza. Rozpoznanie DAT i MID jest trudne, ponieważ poszczególne
przypadki są podobne, jednak charakteryzują się innym stopniem nasilenia
w odpowiednich grupach demencji (Rys. 10 i 13). Analiza symetrii zaniku,
stopnia nasilenia i zmian hiperintensywnych potwierdza wysoką czułość
MRI w różnicowaniu tych typów otępienia. Na Rysunku 12. przedstawiono
przypadek chorego w wieku 61 lat z zespołem otępiennym, poddanego
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terapii przeciwmiażdżycowej. 14 dni wcześniej wystąpił u niego udar
niedokrwienny. Obrazowanie MRI w sekwencji T1 i PD wykazało ognisko
zawału w obrębie prawego płata potylicznego, liczne blizny naczyniopochodne w korze obu półkul i zlewające się ogniska niedokrwienne
położone przykomorowo (intensywny obraz PD). Jest to typowy przypadek
demencji wielozawałowej [5].

Rysunek 12. Demencja wielozawałowa [5]

Rysunek 13. Demencja typu Alzheimer (DAT) [5]
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Na Rysunku 13. przedstawiono przypadek demencji typu Alzheimer
(DAT) u 55 letniej chorej z silnymi objawami otępienia. Obrazowanie MRI
w sekwencji T1 i T2 – zależne wykazało uwidocznione słabo nasilone zmiany
hiperintensywne w przykomorowej istocie białej (c, d) [5].

6.3. Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane (SM) polega na demielinizacji włókien nerwowych, która doprowadza do wieloogniskowych uszkodzeń ośrodkowego
układu nerwowego. Przyczyny pojawiania się tej choroby nie zostały jeszcze
ustalone, podejrzewa się, iż nakładają się na siebie czynniki zakaźne,
immunologiczne oraz genetyczne. Zasadnicze rozpoznanie choroby polega
na przeprowadzeniu wywiadu i badania neurologicznego wspartego
o obrazowanie medyczne.
Badanie rezonansem magnetycznym powinno odbyć się jako ostanie
badanie nieinwazyjne, umożliwiające zobrazowanie wewnętrznych struktur.
Metody obrazowe mają na celu uwidocznić zmiany demielinizacyjne (plaki)
oraz korowo-podkorowy zanik mózgowia i części występującego zaniku
ciała modzelowatego w ośrodkowym układzie nerwowym.
Badanie metodą rezonansu magnetycznego posiada wysoką rozdzielczość
przestrzenna i kontrastową, co skutkuje zdecydowaną przewagę nad rentgenowską tomografią komputerową. Szablonowe badanie MRI wykorzystuje
sekwencje T1, PD oraz T2-zależną w płaszczyźnie poprzecznej i wspomagane
jest obrazami T2-zależnymi i PD w płaszczyźnie strzałkowej. Po podaniu
środka kontrastującego wykonywane jest badanie w odpowiednich
sekwencjach T2-zależnych. Najczęściej wykorzystywanym obrazowaniem
jest sekwencja FLAIR (fluid attenuated inversion recovery). Umożliwia ona
łatwe odgraniczenie hiperintensywnych zmian od przestrzeni płynnych.
Wykryte zmiany demielinizacyjne pojawiają się, jako różnej wielkości
ogniska hiperintensywnego sygnału w obrazach PD i T2-zależnych. Zmiany
chorobowe zlokalizowane są okołokomorowo, a zmiany stare istniejące już
wiele lat zlewają się w obszar o podwyższonym sygnale. Występujące w SM
plaki są słabo widoczne w obrazach T1-zależnych. Ogniska stare albo w fazie
ostrej są zazwyczaj dobrze widoczne w obrazach T1-zależnych i charakteryzują się małą intensywności sygnału. Starsze zmiany w fazie zaostrzonej
i nowopowstałe ogniska powodują obwodowe lub całkowite wzmocnienie
kontrastowe w wyniku uszkodzenia bariery krew-mózg. Obrazy T1-zależne
uwidaczniają hiperintensywny sygnał (Rys. 14a). Charakterystyczną cechą
ostrej fazy plak jest także otaczająca je strefa wyższego sygnału w obrazowaniu PD i T2-zależnym, które odpowiadają obrzękowi (Rys. 14b).
Na Rysunku 15. przedstawiono przypadek, w którym zmiany demielinizacyjne ujawniają się w okolicach komór bocznych mózgu (Rys. 15a),
w obszarach podkorowych i ciele modzelowatym (Rys. 15b), w móżdżku,
pniu mózgu oraz w istocie białej struktur głębokich również mogą wystę-
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pować plaki (Rys. 15c). Niekiedy występują one również w jadrach podstawy mózgu sporadycznie w korze mózgowej.
Metoda rezonansu magnetycznego umożliwia na lokalizację plak
w nerwach wzrokowych, które mogą być poprzedzone wystąpieniem SM.
Badanie MRI często wykazuje korowy oraz podkorowy zanik mózgowia.
Możliwość obrazowania w dowolnych płaszczyznach pozwala na
zobrazowanie spoidła wielkiego mózgu oraz umożliwia ocenę stopnia jego
zaniku, który jest również jedną z charakterystycznych cech SM.

Rysunek 14. Ostra faza ognisk demielinizacji. Wzmocnienie kontrastowe plak po podaniu środka
kontrastującego. Obrazowanie T1-zależne w płaszczyźnie strzałkowej (a), strefa obrzęku wokół
plak, obrazowanie T2- zależne, płaszczyzna poprzeczna (b) [5]

Rysunek. 15. Typowe ogniska demielinizacji. Obrazowanie MRI w lokalizacji okołokomorowej,
w obrazowaniu PD-zależnym, płaszczyzna poprzeczna (a), w ciele modżelowatym, obrazowanie
T2-zależnem płaszczyzna strzałkowa, (b); w lokalizacji podnamiotowej, obraz T2-zależny,
płaszczyzna poprzeczna (c) [5]

Hiperintensywny obraz PD i T2-zależny jest typowy dla stwardnienia
rozsianego. Zmiany te zauważalne są w istocie białej okołokomorowej
u średnio 30% ludzi neurologicznie zdrowych po 60. roku życia.
Przypuszcza się ze są to zmiany związane ze starzeniem się mózgu. Ogniska
hiperintensywne mogą być objawem innych chorób ośrodkowego układu
nerwowego takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, migrena, demencja
wielozawałowa i rzadko: typ Alzheimera, przerzuty nowotworowe, stany
zapalne, choroby neurometaboliczne, stwardnienie zanikowe boczne,
sarkoidoza czy rzucawka. Interpretacja pozyskanych obrazów uwzględnia
obraz kliniczny, wywiad oraz wyniki innych badań zleconych dodatkowo.
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Dla właściwej interpretacji przydatne jest wprowadzenie następujących
kryteriów:
 lokalizacja podnamiotowa;
 lokalizacja ognisk wokół komór bocznych;
 wielkość ognisk powyżej 5 mm.
Dla rozpoznania stwardnienia rozsianego konieczne jest wykrycie, co
najmniej 3 ognisk hiperintensywnych w obrazach MRI, które spełniają
najmniej dwa wymienione kryteria.
Badanie rezonansem magnetycznym umożliwia śledzenie naturalnego
przebiegu choroby jak również pozwala na monitorowanie zastosowanego
leczenia. Rezonans magnetyczny posiada wysoką skuteczność w wykrywaniu ognisk demielinizacyjnych, nawet przy braku zewnętrznych objawów
neurologicznych. Umożliwia również określenie stopnia zaawansowania
choroby podczas przeprowadzania badania, na podstawie braku lub
wystąpienia wzmocnienia kontrastowego po podaniu gadolinu oraz obszaru
obrzęku wokół plak. Na tej podstawie możliwa jest ocena skuteczności
przeprowadzonego leczenia. Seryjne powtarzanie badania MRI u pacjentów
poddanych terapii eksperymentalnej i porównaniu wyników z grupą
kontrolną uznawane jest za najskuteczniejszą metodę monitoringu progresji
choroby oraz jej leczenia.
Przypadki występowania plak charakterystycznych dla SM przedstawiono
na rysunkach 16 i 17.

Rysunek 16. Ognisko demielinizacji w rdzeniu kręgowym na wysokości C2 i C3. Obrazowanie
MRI w obrazowaniu T2-zależnym w płaszczyźnie strzałkowej (a); poprzecznej (b) [5]

Rysunek 17. Plaki ciele modzelowatym. Obrazowanie T2, płaszczyzna strzałkowa [5]
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7. Podsumowanie

Podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej ośrodkowego układu
nerwowego jest jądrowy rezonans magnetyczny (MRI). Metoda ta uznawana
jest powszechnie za niemal całkowicie bezpieczną i bezinwazyjną. Środki
kontrastujące stosowane w MRI są wolne od jodu w przeciwieństwie do
rentgenowskiej tomografii komputerowej. Badanie może być wykonywane
wielokrotnie bez negatywnych skutków dla pacjenta, dzięki czemu bardzo
dobrze sprawdza się w przypadku monitorowania rezultatów stosowanej
terapii, lub progresji choroby. MRI stanowi najdokładniejszą metodę
obrazowania mózgowia. Inne metody diagnostyczne nie pozwalają na
wystarczające precyzyjne zobrazowanie wnętrza mózgu i części mózgowia
takich jak licznych struktur mózgu oraz móżdżku. Rezonans magnetyczny
jest podstawowym badaniem uzupełniającym wywiad pozwalającym na
postawienie diagnozy w takich chorobie Alzheimera czy stwardnieniu
rozsianym. Metoda ta uwidacznia najmniejsze zmiany chorobowe, umożliwiając postawienie wczesnej diagnozy, a tym samym podjęcie szybszego
leczenia. Badanie rezonansem magnetycznym wykorzystywane jest również
w planowaniu operacji neurologicznych, lub wykrywaniu inicjalnych zmian
nowotworowych. W chwili obecnej jest to z pewnością najdokładniejsze
badanie obrazujące wnętrze organizmu.
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Wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce
wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego
Streszczenie
Celem pracy jest zaprezentowanie podstaw fizycznych oraz możliwości obrazowania przy użyciu
rezonansu magnetycznego jako metody diagnostycznej wybranych chorób ośrodkowego układu
nerwowego. Rezonans magnetyczny jest stosunkowo nową metodą diagnostyczną, posiadającą
znacznie lepsze możliwości diagnostyczne niż tomografia komputerowa, przy zachowaniu dużo
mniejszej liczby skutków ubocznych. Bardzo często stosowany jest we wspomaganiu rozpoznania
chorób o podłożu neurologicznym, których przyczyny tkwią w dysfunkcjach tak złożonych struktur
jak ośrodkowy układ nerwowy. Istnieje bardzo duża liczba chorób, które w badaniu rezonansem
magnetycznym uwidaczniają się w różny sposób, w zależności od sekwencji obrazowania. W pracy
omówiono podstawy fizyczne otrzymywania obrazów MRI. Ponadto praca stanowi przegląd
wybranych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, które diagnozuje się przy użyciu rezonansu
magnetycznego, wraz z omówieniem ich charakterystycznych cech uwidaczniających się na
przykładowych obrazach. Szczegółowo omówiono choroby metaboliczne, otępienne oraz
w stwardnienie rozsiane.
Słowa kluczowe: jądrowy rezonans magnetyczny, obrazowanie medyczne, choroby OUN

Using of magnetic resonance imaging in diagnosing selected diseases
of the central nervous system
Abstract
The aim of the paper is to present the physical principles and imaging capabilities using MRI as
a diagnostic method in selected diseases of the central nervous system. Magnetic resonance
imaging is a relatively new diagnostic method, which has a much better diagnostic capabilities
than computed tomography, while retaining much fewer negative effects. Very often it is used
in supporting the diagnosis of neurological diseases which reasons lie in the dysfunctions of such
complex structures as the central nervous system. There are large number of diseases which,
in MRI are apparent in different ways depending on the imaging sequence. The paper discusses
the physical principles of MRI imaging. In addition, work is an overview of selected diseases
of the central nervous system, which are diagnosed using MRI, including descriptions of their
characteristics which sample images present. The metabolic diseases, dementia and multiple
sclerosis have been discussed in detail.
Keywords: nuclear magnetic resonance imaging, medical imaging, CNS diseases
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Krwinki czerwone w transfuzjologii
– postępy badań proteomicznych
1. Wprowadzenie
Przechowywanie składników krwi w ośrodkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa umożliwiło zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności przetaczanych elementów krwi oraz przyczyniło się do rozwoju transfuzjologii.
Transfuzja krwinek czerwonych jest niezbędnym elementem leczenia
pacjentów z niedokrwistością oraz poważnymi uszkodzeniami ciała [1, 2].
Ukształtowanie dojrzałej krwinki czerwonej krążącej w krwiobiegu
człowieka rozpoczyna się w szpiku kostnym, gdzie zachodzi proces
różnicowania krwiotwórczych komórek macierzystych do erytroblastów.
Następnie retikulocyty powstałe poprzez degradację organelli oraz usunięcie
jądra trafiają do krwiobiegu, gdzie szybko przekształcają się w dojrzałe,
bezjądrzaste dwuwklęsłe dyski krwinek czerwonych, których okres życia
w organizmie wynosi około czterech miesięcy (120 dni) [3-5]. Dojrzałe
krwinki czerwone zbudowane są z błony komórkowej otaczającej cytoplazmę [5, 6]. Głównym składnikiem cytoplazmy jest hemoglobina, która
stanowi ponad 90% suchej masy komórkowej oraz około 98% całkowitej
zawartości białek cytosolowych. Rearanżacje błonowego szkieletu spektrynowego umożliwiają krwinkom czerwonym przepływ przez wąskie naczynia
włosowate (o średnicy ok. 3 µm) dzięki zwijaniu dwuwklęsłego dysku
(o średnicy ok. 8 µm) w kształt przypominający „cygaro” [3, 7, 8]. Zadaniem
krwinek czerwonych kręgowców jest nie tylko transport tlenu (O2)
i dwutlenku węgla (CO2) pomiędzy tkankami organizmu. Przypisywanych
jest im szereg innych funkcji, tj. przenoszenie kompleksów immunologicznych iC3b/C3b czy transfer białek połączonych z glikozylofosfatydyloinozytolem (GPI) [3, 4].
Koncentraty krwinek czerwonych (KKCz) są najczęściej przetaczanymi
składnikami krwi konieczne jest zapewnienie wysokiej skuteczności ich
stosowania oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych
powikłań poprzetoczeniowych. Koncentraty te muszą podlegać rygorystycznym procedurom dotyczącym preparatyki oraz przechowywania. Maksy1
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malny czas przechowywania to 42 dni, w temperaturze 4±2ºC, w obecności
płynu konserwującego i wzbogacającego (uzupełniającego) [2, 9, 10].
Wraz z wydłużaniem się czasu przechowywania krwinek czerwonych
zachodzą w nich różnego rodzaju zmiany wynikające głównie ze starzenia
się komórek. Dotychczas dokładnie opisane zostały zaburzenia metabolizmu
krwinek czerwonych, zmiany związane z występowaniem stresu oksydacyjnego, uwalnianie mikropęcherzyków błonowych oraz zmiany kształtu
krwinek. Szczegółowe zrozumienie zachodzących zmian na poziomie
molekularnym pozwoli na bardziej wnikliwe badania fizjologiczne oraz
kliniczne nad bezpieczeństwem i skutecznością obecnych systemów
przechowywania KKCz oraz poprawę ich jakości w przyszłości [1].
Krwinka czerwona jest jedną z najlepiej poznanych komórek. Pomimo
tego badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 15 lat w dziedzinie dynamicznie rozwijającej się proteomiki wniosły wiele nowych informacji
umożliwiających szczegółowe zrozumienie mechanizmów funkcjonowania
krwinek czerwonych w organizmie oraz zmian zachodzących podczas
przechowywania KKCz, co z kolei znajduje szerokie zastosowanie
w transfuzjologii [1, 4].

2. Koncentraty krwinek czerwonych (KKCz)
Proces otrzymywania koncentratu krwinek czerwonych przebiega
w następujący sposób. Krew pełną z żyły łokciowej dawcy pobiera się
do pojemnika macierzystego zawierającego 63-70 ml płynu konserwującego
ACD-A, CPD lub CPDA-1. Płyny te umożliwiają przechowywanie krwi i jej
składników, ponieważ zapobiegają krzepnięciu krwi oraz zawierają w swym
składzie substancje odżywcze. Poszczególne składniki krwi (płytki krwi,
krwinki czerwone, osocze, kożuszek leukocytarno-płytkowy) mogą być
rozdzielone metodą wirowania, sedymentacji, filtracji oraz filtracji adsorpcyjnej/adhezyjnej. Frakcja erytrocytarna otrzymana po uprzednim wirowaniu umieszczana jest w skonfigurowanym z pojemnikiem macierzystym
pojemniku satelitarnym zawierającym 80-110 ml roztworu uzupełniającego
(SAGM, ADSOL, AS-3 bądź AS-5) do przechowywania krwinek czerwonych. Składniki płynów wzbogacających zapobiegają hemolizie, utrzymują
osmolarność i żywotność komórek oraz odpowiadają za prawidłowy
przebieg procesu glikolizy [1, 11, 12].
Po usunięciu ponad 90% osocza z jednej jednostki krwi pełnej uzyskuje
się jednostkę KKCz o hematokrycie 65-75%. Różne rodzaje koncentratów
czerwonokrwinkowych otrzymuje się poprzez zastosowanie odpowiedniej
preparatyki po usunięciu osocza (Rys. 1). Z koncentratów przeznaczonych
do przechowywania wskazane jest usunięcie kożuszka leukocytarnopłytkowego. W celu zapobiegania potransfuzyjnej chorobie przeszczep
przeciwko biorcy (ang. Transfusion-Associated Graft versus Host Disease;
TA-GvHD) u pacjentów z niewydolnością układu immunologicznego stosuje
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się napromienianie krwinek czerwonych dawką 25-50 Gy (promieniowanie γ
lub X). Procedura ta powoduje skrócenie czasu przechowywania koncentratu
do 28 dni od daty pobrania [12].

Rysunek 1. Rodzaje koncentratów krwinek czerwonych (KKCz) (opracowanie własne
na podstawie [12])

Koncentraty krwinek czerwonych można zamrażać w ciekłym azocie
bądź w temperaturze -80ºC po uprzednim dodaniu środków krioochronnych,
np. glicerolu czy dimetylosulfotlenku (DMSO) [10, 12]. Substancją najskuteczniej zapobiegającą uszkodzeniom krwinek czerwonych podczas zamrażania jest glicerol. Preparatyka ta umożliwia optymalne przechowywanie
mrożonych KKCz do 10 lat i dłużej. Opracowano również sposób trwałego
przechowywania zamrożonych komórek przez okres 37 lat [10, 12].
Obecnie koncentraty czerwonokrwinkowe przechowywane są w workach
wykonanych z PVC (polichlorku winylu) z dodatkiem DEPH (ftalan di-2etyloheksylu), w obecności antykoagulantów i płynów wzbogacających,
w temperaturze 4±2ºC przez maksymalnie 42 dni. Jakość przechowywanych
KKCz określana jest za pomocą standardowych badań biochemicznych
na podstawie wybranych parametrów, tj. odzysk in vivo po 24 godzinach
od przetoczenia, oznaczany za pomocą izotopu 51Cr oraz poziom hemolizy,
stężenie glukozy, 2,3-DPG, ATP i wartość pH [13]. Po 24 godzinach
od przetoczenia w krążeniu biorcy musi być obecne minimum 75% krwinek
z przechowywanego koncentratu, zgodnie z wymogami FDA (ang. Food
and Drug Administration). W ubogoleukocytarnych KKCz (UKKCz) odzysk
przechowywanych krwinek czerwonych wynosi aż 84% [9].
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2.1. Zmiany zachodzące w przechowywanych KKCz
przeznaczonych do transfuzji
Wraz z wydłużaniem się czasu przechowywania koncentratów krwinek
czerwonych dochodzi do powstawania oraz akumulacji uszkodzeń tych
komórek. Do tej pory poznane i opisane zostały zmiany metaboliczne,
w powinowactwie i dostawie tlenu, zmiana kształtu komórek, utrata cukrów
błonowych, uszkodzenia białek i lipidów wynikające z zachodzącego stresu
oksydacyjnego, obniżona żywotność, wyciek z komórek aktywnych białek
i jonów potasu, uwalnianie mikropęcherzyków błonowych oraz zanieczyszczenie mikroorganizmami [1, 14, 15].
Tabela 1. Potencjalne skutki kliniczne zmian zachodzących podczas przechowywania KKCz

Zmiany zachodzące podczas
przechowywania
Hemoliza
Uwalnianie mikropęcherzyków
Zmniejszenie odkształcalności
erytrocytów
Modyfikacja białka pasma 3
Niedostateczna biodostępność
NO
Zmniejszona dostępność białka
Duffy

Potencjalne skutki kliniczne
Napadowa nocna hemoglobinuria
Zakrzepowa plamica małopłytkowa
Anemia hemolityczna
Niewydolność wielonarządowa
Uszkodzenie śródbłonka
Wytwarzanie alloprzeciwciał/autoprzeciwciał
Zakrzepica
Uszkodzenie śródbłonka
Autoimmunologiczna anemia hemolityczna
Niedotlenienie tkanek
Agregacja płytek krwi
Wzrost stężenia cytokin prozapalnych
TRALI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15, 16]

Dobrze poznane są współzależności między niektórymi z zachodzących
zmian wynikających z przechowywania, aczkolwiek nadal nie jest do końca
znane ich znaczenie fizjologiczne. Wiele wątpliwości budzą konsekwencje kliniczne do jakich mogą doprowadzić wspomniane uszkodzenia (Tab. 1) [1, 14].

2.2. Wskazania i przeciwskazania do stosowania KKCz
Podstawowym wskazaniem do zastosowania KKCz jest konieczność
uzupełnienia utraconej krwi krążącej. Stosowane są również w przypadku
leczenia ciężkich postaci niedokrwistości. W zależności od pacjenta, dla
którego przeznaczony jest dany typ KKCz należy zapoznać się z przeciwwskazaniami oraz możliwymi powikłaniami związanymi z przetoczeniem
wybranego składnika krwi (Tab. 2) [12].
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Tabela 2. Koncentraty czerwonokrwinkowe i ich zastosowanie

Rodzaj
KKCz

Wskazania do stosowania

KKCz/rw

KKCz bez
koż. l-pł.

Uzupełnienie utraconej krwi krążącej
Leczenie niedokrwistości

KKCz/rwbez koż. l.pł.
KKCz-Af.

UKKCz

PKKCz

MKKCz

NKKCz

Przeciwwskazania
Wystąpienie
alloimmunizacji
antygenami
leukocytarnymi
Nadwrażliwość na
białka osocza
Nietolerancja osocza
Ryzyko przeciążenia
żelazem
Nietolerancja osocza

Wskazany dla chorych wymagających
przetoczenia więcej niż 2 jednostek
Dla potencjalnych wielokrotnych
biorców, w celu zabezpieczenia ich przed
alloimmunizacją antygenami HLA
W leczeniu chorych z niedokrwistością,
u których stwierdzono przeciwciała
anty-HLA
Jedynie w celu uzupełnienia niedoborów
erytrocytów u chorych z przeciwciałami
skierowanymi przeciwko białkom osocza
W celu uzupełnienia niedoborów krwinek
czerwonych u chorych o rzadkim
fenotypie erytrocytów oraz do transfuzji
autologicznych
W celu zapobiegania potransfuzyjnej
GvHD
Leczenie chorych z wrodzona/nabytą
niewydolnością układu
immunologicznego oraz dla pacjentów
przyjmujących leki immunosupresyjne
Przetaczanie KKCz otrzymanego od
spokrewnionego z biorcą dawcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, 17]

89

Nadwrażliwość na
białka osocza

Brak

Wystąpienie
alloimmunizacji
spowodowanej
antygenami HLA
Nadwrażliwość na
białka osocza
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3. Proteomika – wprowadzenie
Marc R. Wilkins w 1994 roku podczas konferencji w Sienie po raz
pierwszy użył terminu proteomika. Stworzył go w analogii do genomiki.
Nazwa ta pochodzi od angielskiego zwrotu „PROTein complement of the
genOME”, czyli zbioru wszystkich białek powstałych w wyniku ekspresji
genów wchodzących w skład danego genomu [18-20]. Zadaniem tej dziedziny nauki jest poznanie, scharakteryzowanie oraz opisanie interakcji
zachodzących pomiędzy wszystkimi białkami organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych, jak i w procesach patologicznych [20]. Podczas
badań nad Projektem Poznania Ludzkiego Genomu (ang. Human Genome
Project; HUGO) udało się ustalić, iż ludzki genom składa się z ok. 30-50
tysięcy genów. Oszacowano także, że liczba białek wchodzących w skład
proteomu ludzkiego wynosi ok. 500 tysięcy, co oznacza, iż niemalże 10
wariantów różnych białek przypada na jeden gen [20]. Tak znaczące różnice
w ilości elementów związane są przede wszystkim z procesem alternatywnego splicingu, powstawaniem mRNA, składaniem produktu białkowego
podczas translacji oraz modyfikacjami potranslacyjnymi, m.in. glikozylacją,
fosforylacją, metylacją, hydroksylacją czy ubikwitynacją [18, 20]. Zestaw
białek wchodzących w skład danej komórki zmienia się także w zależności
od fazy cyklu komórkowego, w wyniku interakcji z innymi komórkami czy
czynnikami środowiskowymi, tj. dieta, czynniki stresowe [18]. Techniki
stosowane w proteomice, aby spełniały swoje zadanie muszą umożliwiać
badanie wielu makrocząsteczek jednocześnie [20].
Organizacja Proteomu Ludzkiego (ang. Human Proteome Organisation;
HUPO) powołana w 2001 roku zajmuje się koordynowaniem badań
proteomicznych na skalę światową. Główne założenia opierają się na stworzeniu katalogu białek wchodzących w skład organizmu człowieka, przypisanie im określonych funkcji, poznanie oddziaływań międzycząsteczkowych, opisanie modyfikacji potranslacyjnych i lokalizacji w obrębie
komórki. Proteom w przeciwieństwie do statycznego genomu jest obiektem
bardzo dynamicznym. Przestrzenna struktura białek oraz możliwość
tworzenia wielkocząsteczkowych kompleksów są czynnikami, które czynią
je trudnym obiektem badań [18, 20].

3.1. Standardowa procedura analizy proteomicznej
W ciągu ostatnich lat proteomika stała się intensywnie rozwijającą
dziedziną nauki. Standardowa procedura badań proteomicznych składa się
z trzech głównych etapów, którymi są elektroforeza 2-DE, spektrometria
masowa oraz analiza bioinformatyczna. W przypadku, gdy w badanym
materiale występują białka w dużych ilościach należy je w pierwszej
kolejności usunąć, ponieważ w znaczący sposób utrudniają identyfikację
cząsteczek znajdujących się w mniejszych ilościach. Głównymi metodami
stosowanymi, w tym celu są chromatografia immunopowinowactwa oraz
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rozdział przy pomocy membran opierający się na różnicach w masie
cząsteczkowej analizowanych białek [20].
Do najczęściej stosowanych technik rozdziału mieszaniny białek
zaliczana jest elektroforeza dwuwymiarowa w żelu poliakrylamidowym
(2-DE; 2-PAGE). Analiza przeprowadzana tą metodą przebiega dwustopniowo. Pierwszy etap to ogniskowanie izoelektryczne (IEF) polegające na
separacji białek według ich punktu izoelektrycznego (pI), tzn. wartości pH,
przy której ładunek wypadkowy badanego białka wynosi zero. Drugi etap
przeprowadzany jest techniką SDS-PAGE, która umożliwia rozdzielenie
białek o zbliżonym pI, ale różnej masie cząsteczkowej. Uwidocznienie
„plam” białek rozdzielonych w żelu poliakrylamidowym odbywa się przez
wybarwienie. Najczęściej stosowanymi barwnikami są błękit Coomassie
Brillant Blue, azotan srebra i znaczniki fluorescencyjne (barwniki cyjaninowe; Cy2 – niebieski, Cy3 – zielony, Cy5 – czerwony) [18-20]. Następnie
przeprowadza się skanowanie oraz analizę otrzymanej na żelu mapy
białkowych plam (tzw. „białkowego odcisku palca”) za pomocą programów
komputerowych [19]. „Plamki”, które mają być wykorzystane w dalszych
badaniach wycina się z żelu i poddaje trawieniu enzymatycznemu przy
użyciu trypsyny [18, 19].
Do wstępnego rozdziału materiału biologicznego służą także różne
systemy sprzężone ze spektrometrem masowym, tj. wysokociśnieniowy
chromatograf cieczowy (ang. High Performance Liquid Chromatography;
HPLC), nano-kolumnowy chromatograf cieczowy (ang. nano-Liquid
Chromatography; nano-LC) czy systemy elektroforezy kapilarnej (ang.
Capilary Electrophoresis; CE) [21]. Po wstępnym rozdziale składników
mieszaniny białkowej charakteryzującej się wysoką złożonością przeprowadza się spektrometrię mas (ang. Mass Spectrometry; MS) zaliczaną do
wysokoprzepustowych technik analitycznych [19, 20]. Zasada działania
wszystkich spektrometrów masowych opiera się na pomiarze stosunku masy
cząsteczki do ładunku elektrycznego (m/z) powstających jonów [19, 21].
W zależności od ich konstrukcji sposób otrzymywania wyników jest
odmienny [21]. Elementy wchodzące w skład każdego spektrometru
masowego to jonizator cząstek, analizator i detektor [19]. Najczęściej
stosowanymi metodami jonizacji w MS jest elektrorozpylanie (ang. Electrospray Ionisation; ESI), MALDI (ang. Matrix Assisted Laser Desorbtion
Ionization – desorpcja laserowa wspomagana matrycą) oraz SELDI
(ang. Surface Enhaced Laser Desorption Ionization – desorpcja/jonizacja
na modyfikowanych podłożach) [19, 21]. Kolejnym elementem wchodzącym
w skład spektrometrów tego typu są analizatory. W tej grupie wyróżniamy
analizatory typu TOF (ang. Time of Flight – analizator czasu przelotu),
analizator kwadrupolowy (ang. Quadrupole), typu LTQ (ang. Linear Ion
Trap – liniowa pułapka jonowa) i FTICR (ang. Fourier Transform Ion
Cyclotron Resonance – analizator cyklotronowego rezonansu jonów
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z fourierowską transformacją wyników) [19, 21]. Obrazem otrzymywanym
po analizie MS jest widmo masowe [19].
Do najczęściej stosowanych odmian techniki MS należy tandemowa
spektrometria mas (ang. MS/MS-tandem mass spectrometry), MALDI-TOF
oraz SELDI-TOF. Charakterystycznym elementem budowy tandemowych
spektrometrów masowych są dwa analizatory. Umożliwiają one dokładniejszą identyfikację białek wchodzących w skład złożonej mieszaniny
badanej próby. Często stosowane jest połączenie analizatora czasu przelotu
i kwadrupolu czy pułapki jonowej [18, 19, 21].
Ostatnim etapem standardowej procedury badań proteomicznych jest
analiza sekwencji białek [19]. Bioinformatyka proteomiczna przy pomocy
narzędzi komputerowych, tj. programy komputerowe i internetowe bazy
danych pozwala na interpretację wyników [20]. Przeszukiwanie biologicznych baz danych, tj. UniProt (Universal Protein Resource), NCBI
(National Center for Biotechnology Information), GenBank, SwissProt,
PubMed znacząco ułatwia interpretację widma masowego otrzymanego
w wyniku przeprowadzonej spektrometrii mas [19].

3.2. Postępy badań proteomu ludzkich krwinek czerwonych
Badania proteomiczne dojrzałych ludzkich krwinek czerwonych wnoszą
niekwestionowany wkład w rozwój medycyny, m.in. w badaniach nad
niedokrwistością, procesu translacji, biologii pasożytów bytujących
wewnątrz krwinek czerwonych, a przede wszystkim w postępie transfuzjologii. W celu pełnego poznania oraz scharakteryzowania biologii krwinek czerwonych prowadzone są badania w zakresie takich dziedzin nauki jak
interaktomika, lipidomika, badania modyfikacji potranslacyjnych, metabolomika czy glikomika [6]. Stworzenie obrazu życia krwinek czerwonych
możliwe jest poprzez opracowanie listy elementów białkowych wchodzących w skład kolejnych etapów rozwoju tych komórek, zaczynając od
retikulocytów, poprzez świeże, dojrzałe komórki, aż do krwinek czerwonych
przechowywanych przez długi czas w warunkach in vitro [1].
Najistotniejsze odkrycia związane z postępem w badaniach z zakresu
transfuzjologii oraz biologii krwinek czerwonych przedstawiono chronologicznie w tabeli 3 [6, 22].
Kompleksowa analiza proteomu krwinek czerwonych była utrudniona
ze względów biologicznych oraz technicznych [3]. Krwinki czerwone
są dynamicznymi składnikami krwi w związku z ich uczestnictwem
w transporcie gazów, jak i poprzez oddziaływania z innymi komórkami krwi,
białkami osocza oraz komórkami śródbłonka. Z drugiej strony, budowa
dojrzałej krwinki czerwonej ssaków, a dokładniej brak jądra i organelli
wewnętrznych znacząco ułatwia przeprowadzenie analizy proteomicznej [6].
W ciągu ostatnich lat historia badań proteomicznych krwinek czerwonych
charakteryzuje się dynamicznym postępem (Wyk. 1). Pierwsze próby
zbadania błon erytrocytów datowane są na rok 1982, gdy Rosenblum i wsp.
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przedstawili profile 2-DE (IEF-SDS) trzech badanych grup: zdrowych,
dorosłych osób, noworodków oraz pacjentów z zaburzeniami występującymi
w błonie komórek [23]. Z kolei pierwsze doniesienia dotyczące zmian
w profilu białkowym krwinek czerwonych powstające w wyniku starzenia
komórek, opracowane również metodą 2-DE, ukazały się 10 lat później.
Momentem przełomowym w rozwoju badań proteomicznych było
opracowanie wysokoprzepustowej techniki analitycznej opierającej się na
spektrometrii mas, umożliwiającej bardziej szczegółowe zbadanie proteomu
ludzkich krwinek czerwonych [3, 13].
Tabela 3. Postępy badań z zakresu transfuzjologii oraz biologii krwinek czerwonych

Rok
1674
1896
1900
1901
1910
1940
1958

1966-2010

Odkrycie
wynalezienie mikroskopu umożliwiło identyfikację oraz opis
krwinek czerwonych (Jan Swammerdam, Antoni van
Leeuwenhoek)
charakterystyka układu dopełniacza (Jules
Bordet)
przełomowe
opracowanie teorii tworzenia przeciwciał (Paul
odkrycia
Ehrlich)
w dziedzinie
obecność antygenów błonowych krwinek
immunologii
czerwonych układu grupowego ABO (Karl
Landsteiner)
zastosowanie chłodzenia oraz roztworów antykoagulantów do
przechowywania krwi
odkrycie czynnika grupowego Rh (Karl Landsteiner, Alexander
S. Wiener)
opracowanie przestrzennej struktury hemoglobiny przy użyciu
technologii dyfrakcji rentgenowskiej (Max F. Perutz)
badania w dziedzinie fizjopatologii układu czerwonokrwinkowego
oraz poszukiwanie metod leczenia schorzeń związanych
z erytrocytami (badania na modelach zwierzęcych (myszy, małpy)
procesów fizjologicznych i patologicznych, tj. hematopoeza,
niedokrwistość)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6, 22]

Pierwsze badania proteomiczne wykorzystujące techniki spektrometrii
mas prowadzone w celu opracowania składu białkowego ludzkich błon
erytrocytarnych miały miejsce w 2002 roku [24]. Otrzymane na żelu
poliakrylamidowym (2-DE), 102 białkowe „plamy” udało się zidentyfikować
jako 59 różnych polipeptydów oraz 43 izoformy, dzięki wykorzystaniu
spektrometru masowego (MALDI-TOF). Z kolei za pomocą elektroforezy
1-DE oznaczono 44 polipeptydy, z których 19 zidentyfikowano także na żelu
2-DE. Białka cytoszkieletu błonowego stanowiły największą frakcję wśród
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19 wspólnych białek. Polipeptydy zidentyfikowane wyłącznie na żelu 1-DE
były białkami o silnej hydrofobowości (np. transporter glukozy, dehydrogenaza sorbitolu) i dużej masie cząsteczkowej (np. kinaza Janusowa 2,
JAK2) [3, 6, 7, 13, 24].

Wykres 1. Postępy badań proteomicznych ludzkich krwinek czerwonych (opracowanie własne
na podstawie [3, 9, 25])

Próbę określenia kompletnego proteomu ludzkiej krwinki czerwonej
w 2004 roku podjęli Kakhniashvili i wsp. [8]. Próbki uprzednio trawione
trypsyną analizowano metodą mikrokapilarnej chromatografii cieczowej
w połączeniu z tandemowym spektrometrem mas posiadającym analizator
w postaci pułapki jonowej (ang. Ion Trap; IT), zaś jonizacja cząsteczek
odbywała się poprzez elektrorozpylanie (µLC-MS/MS). Frakcje białek
związanych z błoną cytoplazmatyczną oraz cytosolem badano oddzielnie
uzyskując dokładniejsze wyniki. Ze względu na dużą zawartość hemoglobiny we frakcji cytoplazmatycznej przeprowadzono filtrację żelową
w celu ułatwienia detekcji pozostałych białek. Na podstawie powyższego
eksperymentu udało się zidentyfikować 181 białek (w tym 91 białek cytoplazmatycznych oraz 91 białek błonowych – dehydrogenaza aldehydu
3-fosfoglicerynowego występowała w obu frakcjach). W skład wyizolowanych
frakcji wchodziły: enzymy metaboliczne, chaperony, błonowe białka szkieletowe, hemoglobina, kinazy, białka obrony komórkowej, białka adhezyjne,
proteazy, przenośniki białkowe oraz kanały białkowe, białka układu ubikwityna – proteasom, białka G z rodziny Ras, czynniki inicjacji translacji. Białka
niezidentyfikowane stanowiły grupę 43 makrocząsteczek (Wyk. 2) [7, 8, 13].
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Wykres 2. Wykres przedstawiający podział 181 zidentyfikowanych białek wchodzących w skład
proteomu ludzkich krwinek czerwonych pod względem pełnionej funkcji (opracowanie własne
na podstawie [8])

Rok po utworzeniu listy 181 białek wchodzących w skład proteomu
krwinek czerwonych, Tyan i wsp. opracowali układ proteolityczny, który
umożliwił identyfikację 272 białek występujących w krwinkach czerwonych
[26]. Specyficzny układ enzymatyczny otrzymano poprzez związanie
i unieruchomienie trypsyny do samoorganizującej się monowarstwy (ang.
self-assembled monolayers; SAMs), znajdującej się na powierzchni złota.
Wyniki przeprowadzonej analizy otrzymano dzięki wykorzystaniu systemu
opartego na spektrometrii mas, a dokładniej 2D nano-HPLC-ESI-MS/MS
(ang. two-dimensional nano-high performance liquid chromatography
electrospray ionization tandem mass spectrometry) [3, 6, 7, 26].
Pojawiające się z roku na rok wątpliwości związane ze stosowaniem
technik proteomicznych opartych na elektroforezie 2-DE skłoniły w 2005
roku Bruschiego i wsp. do podjęcia próby udoskonalenia tej metody, w celu
późniejszego jej wykorzystania w dokładnej analizie proteomu błonowego
krwinek czerwonych [27]. Skoncentrowano się przede wszystkim na
procedurze ekstrakcji umożliwiającej oddzielenie integralnych białek
błonowych od białek peryferyjnych (powierzchniowych). Dodatkowo użycie
żeli Immobiline® pozwoliło na lepszą penetrację i transfer wewnątrz żelu
białek posiadających dużą masę cząsteczkową. Wprowadzone modyfikacje
standardowej procedury, połączone z usuwaniem lipidów z próbki oraz
alkilowaniem przed elektroforezą zapobiega tworzeniu się homooligomerów
oraz heterooligomerów. Dowiedziono, iż użycie miękkich żeli Immobiline®
w porównaniu do tradycyjnych, gotowych pasków IPG usprawnia separację
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białek w pierwszym wymiarze dwukierunkowej elektroforezy, nie tylko
w przypadku białek krwinek czerwonych, ale także innych komórek [13, 27].

Wykres 3. Wykres przedstawiający 340 białek błonowych erytrocytów zestawionych
pod względem lokalizacji subkomórkowej (opracowanie własne na podstawie [4])

Jedne z najbardziej szczegółowych badań dotyczących proteomu
prawidłowych krwinek czerwonych przeprowadzili Pasini i wsp. [4].
Podczas analizy użyto połączenia najnowszych technologii identyfikacji
białek charakteryzujących się wysoką dokładnością oraz czułością. Jeden
z zastosowanych spektrometrów masowych posiadał dwa analizatory:
kwadrupol i analizator czasu przelotu (ang. Q-TOF MS – Quadrupole Time
of Flight Mass Spectrometry), drugi zaś był to spektrometr masowy
z transformacją Fouriera (ang. Fourier Transform Mass Spectrometry,
FTICR). Na podstawie tych badań udało się zidentyfikować oraz wstępnie
sklasyfikować pod względem pełnionej funkcji, przynależności do rodziny
i lokalizacji subkomórkowej, 340 białek błonowych oraz 252 białka
rozpuszczalne, obecne w cytosolu (Wyk. 3 i 4). Przeprowadzone badania
potwierdziły złożoność budowy proteomu krwinek czerwonych oraz
stanowiły punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań nad całkowitym
zrozumieniem funkcji tych komórek w organizmie człowieka [4, 6, 7, 13].
Goodman i wsp. w 2007 roku podsumowali bieżącą wiedzę na temat
proteomu krwinek czerwonych [7]. Poprzez analizę in silico wyników badań
proteomicznych ludzkich krwinek czerwonych, prowadzonych przez różne
laboratoria w ciągu ostatnich 5 lat stworzono listę 751 zidentyfikowanych
białek [3, 7].
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Wykres 4. Zestaw 252 białek rozpuszczalnych sklasyfikowanych na podstawie lokalizacji
subkomórkowej. *prawdopodobnie pełnią funkcje przenośników/transporterów (opracowanie
własne na podstawie [4])

Rok później opublikowano wyniki eksperymentów prowadzonych przez
dwie niezależne grupy badaczy. Bachi i Simó w swoim badaniu przeprowadziły wstępne frakcjonowanie próbki przy pomocy technologii Proteo
Miner®, które pozwoliło na separację białek w znacznie wyższej rozdzielczości niż poprzednio [3]. Elementami wychwytującymi cytoplazmatyczne
białka krwinek czerwonych było 16 różnych kolumn chromatograficznych.
Faza stacjonarna każdej z kolumn związana była z innym aminokwasem.
Identyfikacja 800 białek możliwa była po uprzednim przeprowadzeniu
elektroforezy 2-DE (SDS-IEF) oraz nanoLC-ESI-MS/MS [3, 28].
W związku z tym, iż proteom frakcji cytosolowej krwinki czerwonej
w 98% składa się z hemoglobiny utrudnione było zidentyfikowanie białek
występujących w małych ilościach, czyli tak zwanego „ukrytego proteomu”
(ang. „hidden proteome”). Opracowaniem składu białkowego tej frakcji
zajęli się Roux-Dalvai i wsp., którzy wykorzystali peptydowe biblioteki
kombinatoryczne w celu stłumienia sygnału hemoglobiny i wzmocnienia
sygnałów białek występujących w bardzo małych stężeniach, co pozwoliło
na oznaczenie wielu białek wcześniej niewykrywalnych [5]. Ostatecznie
poprzez wykorzystanie elektroforezy dwukierunkowej (2D-PAGE) i nanochromatografii cieczowej, sprzężonej z tandemowym spektrometrem
masowym (nano-LC-MS/MS) z dwoma analizatorami: orbitrap oraz liniową
pułapką jonową (ang. Linear Ion Trap, Linear Trap Quadrupole, LTQ) udało
się zidentyfikować 1578 białek oraz obecność 8 różnych łańcuchów
hemoglobiny we frakcji cytosolowej oczyszczonego preparatu krwinek
czerwonych [3, 5, 13].
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Rok później zastosowanie zoptymalizowanej metody 2-DE bluenative/SDS-PAGE oraz LC-MS/MS umożliwiło grupie badawczej pod
kierownictwem van Gestela na identyfikację 524 białek błonowych krwinek
czerwonych [29, 30].
Tabela 4. Badania proteomiczne prawidłowych ludzkich krwinek czerwonych prowadzone
w latach 1982-2010

Rok
1982
2002
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010

Autor
Rosenblum i wsp.
Low i wsp.
Kakhniashvili i wsp.
Tyan i wsp.
Bruschi i wsp.
Pasini i wsp.
Goodmann i wsp.
Bachi, Simó i wsp.
Roux-Dalvai i wsp.
van Gestela i wsp.
D'Alessandro i wsp.

Źródło
[23]
[24]
[8]
[26]
[27]
[4]
[7]
[28]
[5]
[29]
[3]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3-5, 7, 8, 23, 24, 26-29]

Najnowsze doniesienia dotyczące ilości białek wchodzących w skład
proteomu ludzkich krwinek czerwonych opublikowano w 2010 roku.
D'Alessandro na podstawie analizy in silico dostępnej literatury opracował
listę 1989 białek (Tab. 4) [3].

4. Proteomika krwinek czerwonych w transfuzjologii
Wyniki ostatnich badań klinicznych skłoniły transfuzjologów do dyskusji
nad bezpieczeństwem i skutecznością przetaczania „starszych” (przechowywanych ponad 14 dni) KKCz. Badania proteomiczne odgrywają ważną rolę
w szukaniu odpowiedzi na pytania klinicystów. W tym przypadku
proteomika staje się innowacyjnym narzędziem służącym do ustalenia
kryteriów jakościowych, uwzględniających zmiany zachodzące podczas
przechowywania krwinek na poziomie molekularnym [1, 3]. Z klinicznego
punktu widzenia szczególnie ważne jest określenie czynników mogących
chronić krwinki czerwone przed uszkodzeniami oksydacyjnymi [31].
Erytrocyty, które uległy nieodwracalnym zmianom strukturalnym oraz
metabolicznym są szybko usuwane z organizmu po przetoczeniu. Prawdopodobnie ta frakcja jest odpowiedzialna za niepożądane reakcje poprzetoczeniowe. Starsze krwinki czerwone pochodzące z krwi dawcy są najbardziej
podatne na uszkodzenia podczas preparatyki i przechowywania w ośrodkach
krwiodawstwa i krwiolecznictwa [32].

98

Krwinki czerwone w transfuzjologii – postępy badań proteomicznych

Wyjaśnienie przyczyn zmian zachodzących podczas standardowych
warunków przechowywania KKCz jest głównym celem prowadzonych
badań proteomicznych. Obecnie badania te mają na celu określenie, które
ze zmieniających się podczas przechowywania parametrów są przyczyną
uszkodzenia krwinek oraz opracowanie markerów służących do oceny
jakości KKCz [33].
Podczas przechowywania KKCz z błoną krwinek czerwonych wiążą się
enzymy antyoksydacyjne oraz metaboliczne. Przed atakiem wolnych
rodników komórki chronione są przez działanie enzymów, tj. katalazy
i peroksyredoksyny 2 (Prx-2). W 2011 roku Rinalducci i wsp. na podstawie
analizy proteomicznej stwierdzili obecność tych białek cytoplazmatycznych
we frakcji błonowej erytrocytów, ich ilość wzrastała podczas przechowywania KKCz w warunkach tlenowych [34]. Natomiast nie zaobserwowano
tej zależności w przypadku przechowywania krwinek w środowisku
beztlenowym, co nasunęło przypuszczenie, że akumulacja białek w błonie
erytrocytów związana jest ze stresem oksydacyjnym. W związku, z tym
zaproponowano Prx-2 jako biomarker uszkodzenia błon krwinek czerwonych
i kontroli jakości przechowywanych KKCz [34, 35].
Badania proteomiczne KKCz dotyczą określenia zmian profilu białkowego zachodzących podczas ich przechowywania, w różnych warunkach [6].
W roku 2000 Messana i wsp. stwierdzili, iż obecność tlenu stanowi główną
przyczynę postępujących zmian składu białek błonowych erytrocytów wraz
z wydłużaniem się czasu przechowywania [36]. Kluczowe zmiany w obrębie
proteomu błonowego wskazane przez autorów dotyczyły modyfikacji białka
pasma 3 i metabolicznego enzymu dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego [10, 36].
D'Amici i wsp. analizowali zmiany zachodzące w profilu białkowym błon
krwinek czerwonych, przechowywanych w warunkach tlenowych, w obecności oraz braku inhibitorów proteaz [31]. Białka cytoszkieletu stanowią
najliczniejszą grupę makrocząsteczek ulegających oksydacyjnym modyfikacjom przy udziale reaktywnych form tlenu, jakie powstają w trakcie
przechowywania KKCz. Po pierwszych siedmiu dniach przechowywania
zaobserwowano znaczący rozkład białka pasma 4.2. W mniejszym stopniu
oksydacyjnej degradacji ulegały białka pasm 4.1 i 3 oraz spektryny.
Natomiast po dwóch tygodniach przechowywania pojawiły się nowe
fragmenty polipeptydowe pochodzące z β-aktyny, dehydrogenazy aldehydu
3-fosfoglicerynowego, białka pasma 4.9 i ankiryny. Ostatecznie autorzy
wykazali, że obecność tlenu w przechowywanych KKCz jest główną
przyczyną modyfikacji białek, które można częściowo zminimalizować
poprzez dodanie inhibitorów proteaz. Natomiast usunięcie tlenu (butla
z helem) znacząco zmniejsza proces degradacji białek. Stwierdzono,
iż aktywność enzymatyczna niektórych proteaz może zależeć od obecności
tlenu [6, 22, 31].
Przeprowadzono również analizę proteomiczną białek gromadzących się
w supernatantach standardowych KKCz z nieusuniętymi leukocytami
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(S-RBCs) oraz koncentratów poddanych leukoredukcji poprzez filtrowanie
(LF-RBCs). Analiza 2-DE wykazała znacznie większą liczbę białek w supernatantach zebranych znad S-RBCs (niefiltrowanych). Z LF-RBCs do
supernatantu przechodziła głównie anhydraza węglanowa I oraz peroksydaza
tioredoksyny B, natomiast w supernatantach S-RBCs stwierdzono obecność
ponad 100 różnych białek. W obu supernatantach wykazano obecność
znacznej liczby białek osocza. W próbkach S-RBCs zidentyfikowano peptyd
aktywujący tkankę łączną (ang. Connective Tissue-Activating Peptide III,
CTAP-III; niskocząsteczkowe białko pochodzące z płytek krwi odpowiedzialne za adhezję neutrofili) i należące do białek ostrej fazy, białko osoczowe amyloid P. Z kolei główną frakcję białek obecnych w supernatancie
filtrowanych KKCz stanowiły białka regulacyjne. Uwalniane przez krwinki
białe oraz płytki krwi substancje bioaktywne, tj. cytokiny czy mediatory
wazoaktywne mogą stanowić zwiększone ryzyko niepożądanych reakcji
poprzetoczeniowych. Obecność krwinek białych może sprzyjać adhezji
erytrocytów do śródbłonka naczyniowego, dlatego też wskazane jest
usuwanie WBCs z koncentratów w celu zmniejszenia odpowiedzi prozapalnej [13, 37].
Badania potwierdziły, że w przechowywanych KKCz dochodzi do
wiązania hemoglobiny z błoną krwinek, a także agregacji i degradacji
błonowego białka pasma 3, co jest jednoznaczne z przebudową błony.
Obecnie uważa się, że podczas przechowywania in vitro w krwinkach
czerwonych zachodzą takie same procesy jak podczas ich starzenia
w organizmie, tylko są one przyspieszone [32, 38].
Ekspresja cząsteczek adhezji komórkowej (CAMs – CD44, CD47, CD58,
CD147), glikoforyny A oraz fosfatydyloseryny w przechowywanych KKCz
stała się obiektem badań Sparrow i wsp. [39]. Metodą cytometrii przepływowej wykazano, iż ekspozycja PS na zewnętrznej powierzchni błony
erytrocytów oraz ilość badanych markerów powierzchniowych utrzymuje się
na stosunkowo stałym poziomie przez cały okres przechowywania (42 dni)
w KKCz poddanych leukoredukcji. Natomiast w przypadku niefiltrowanych
KKCz zaobserwowano znaczne zmniejszenie ilości CD44, CD58, CD147
i glikoforyny A, zaś uwalnianie aneksyny V było zwiększone [6, 22, 39].
Jedne z najnowszych doniesień dotyczących proteomiki KKCz opublikowano w 2013 roku. W supernatantach zebranych znad erytrocytów
zidentyfikowano 401 białek. Natomiast dzięki zastosowaniu leukoredukcji,
usuwającej większość strukturalnych białek płytkowych oraz białokrwinkowych możliwe było wyizolowanie 231 białek. Podczas analizy
proteomicznej konieczne było usunięcie białek występujących w dużych
ilościach (tj. albumina, IgG, IgA, α1-antytrypsyna, haptoglobina, transferyna,
fibrynogen, IgM, apolipoproteina AI i AII, transtyretyna, dopełniacz C3,
α1-kwas glikoproteina, α2-makroglobulina), ponieważ ich obecność zakłóca
identyfikację białek występujących w małych stężeniach [2].
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Longo wraz ze wsp. dowiodła, iż usuwanie tlenu z KKCz poddanych
uprzednio leukoredukcji utrzymuje homeostazę proteomu błonowego
erytrocytów przechowywanych w warunkach odpowiadających ośrodkom
krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zwiększa zdolność tych komórek
do znoszenia negatywnych skutków stresu osmotycznego. Wyniki
przeprowadzonych badań zachęcają do dalszych poszukiwań alternatywnych
sposobów przechowywania krwinek czerwonych [40].
Techniki proteomiczne używane są także w celu monitorowania niekorzystnego wpływu związków stosowanych do inaktywacji wirusów i bakterii
w składnikach krwi, na białka osocza bądź erytrocyty. Zastosowanie metod
analitycznych o wysokiej przepustowości może w przyszłości stanowić
zasadnicze znaczenie podczas wykrywania czynników przenoszonych przez
transfuzję. Opracowanie zbioru antygenów bakteryjnych w celu ułatwienia
diagnostyki serologicznej, zarówno w przypadkach powszechnych, jak
i rzadkich chorób zakaźnych możliwe jest dzięki rozwojowi badań
proteomicznych. Informacja sugerująca, iż krwinki czerwone mogą przenosić
markery chorób ogólnoustrojowych, tj. schizofrenia ma potencjalne znaczenie
dla transfuzjologii [41].
Tabela 5. Badania proteomiczne przechowywanych koncentratów krwinek czerwonych
przeznaczonych do transfuzji przeprowadzone w latach 2000-2014

Rok

Autor

Źródło

2000

Messana i wsp.

[36]

2004

Reddy i wsp.

[41]

2005

Anniss i wsp.

[37]

2006

Sparrow i wsp.

[39]

2007

D'Amici i wsp.

[31]

2008

Bosman i wsp.

[38]

2011

Rinalducci i wsp.

[34]

2013

Dzieciatkowska i wsp.

[2]

2014

Longo i wsp.

[40]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2, 31, 34, 36-41]
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Proteomika wnosi ogromny wkład w rozwój transfuzjologii. Umożliwi
monitorowanie jakości przechowywanych składników krwi i produktów
krwiopochodnych zwiększając bezpieczeństwo ich stosowania (Tab. 5) [6].

5. Podsumowanie
Opracowanie listy elementów białkowych (profilu białkowego)
wchodzących w skład kolejnych etapów rozwoju krwinek czerwonych,
zaczynając od retikulocytów, poprzez świeże, dojrzałe komórki, aż do
erytrocytów przechowywanych przez długi czas w warunkach in vitro
umożliwia zrozumienie zmian jakie zachodzą podczas życia krwinek
czerwonych, zarówno w krwiobiegu jak i w komórkach przechowywanych
w ośrodkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa [1]. Badania proteomiczne
dojrzałych ludzkich krwinek czerwonych wnoszą niekwestionowany wkład
w rozwój medycyny, m.in. w badaniach nad niedokrwistością, a przede
wszystkim w postępie transfuzjologii [6]. Wyniki ostatnich badań
klinicznych skłoniły transfuzjologów do dyskusji nad bezpieczeństwem
i skutecznością przetaczania „starszych” (przechowywanych powyżej 14 dni)
KKCz. Głównym celem prowadzonych badań proteomicznych jest
wyjaśnienie przyczyn zmian zachodzących podczas standardowych warunków przechowywania KKCz. Obecnie prowadzone są badania mające na
celu określenie, które ze zmieniających się podczas przechowywania
parametrów są przyczyną uszkodzenia komórek oraz opracowanie markerów
służących do oceny jakości KKCz [33].
Proteomika umożliwi monitorowanie jakości przechowywanych składników krwi i produktów krwiopochodnych zwiększając bezpieczeństwo ich
stosowania oraz minimalizując ryzyko wystąpienia niepożądanych powikłań
poprzetoczeniowych.
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Krwinki czerwone w transfuzjologii – postępy badań proteomicznych
Streszczenie
Przetaczanie koncentratów krwinek czerwonych (KKCz) ratuje życie pacjentów z niedokrwistością, dlatego konieczne jest zapewnienie wysokiej skuteczności ich stosowania oraz
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych powikłań poprzetoczeniowych. W ośrodkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa KKCz standardowo przechowywane są w warunkach
chłodniczych (4±2ºC) przez okres maksymalnie do 42 dni. Wraz z wydłużaniem się czasu
przechowywania w krwinkach zachodzą zmiany metaboliczne/biochemiczne i biomechaniczne,
wynikające głównie ze starzenia się komórek i procesów oksydacyjnych. Wiele wątpliwości
budzą potencjalne skutki kliniczne do jakich mogą doprowadzić wspomniane uszkodzenia.
Badania proteomiczne erytrocytów wnoszą niekwestionowany wkład w rozwój medycyny
i transfuzjologii. Zrozumienie zmian jakie zachodzą podczas życia krwinek czerwonych, zarówno
w krwiobiegu jak i przechowywanych in vitro, możliwe jest poprzez opracowanie profilu
białkowego charakterystycznego dla kolejnych etapów rozwoju erytrocytu, zaczynając od
retikulocytu, poprzez młode a następnie starzejące się krwinki. Wyniki ostatnich badań
klinicznych skłoniły transfuzjologów do dyskusji nad bezpieczeństwem i skutecznością przetaczania „starszych” (przechowywanych ponad 14 dni) KKCz. W tym przypadku proteomika staje
się innowacyjnym narzędziem służącym do ustalenia kryteriów jakościowych, uwzględniających
zmiany zachodzące na poziomie molekularnym. Z klinicznego punktu widzenia szczególnie
ważne jest doskonalenie płynów uzupełniających, w których przechowywane są krwinki
czerwone, poprzez poszukiwanie związków chroniących przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Proteomika wnosi ogromny wkład w rozwój transfuzjologii oferując metody dokładniejszego
poznania właściwości i funkcji przechowywanych składników krwi, co umożliwi zarówno
poprawę, jak i monitorowanie jakości tych składników zwiększając bezpieczeństwo ich
stosowania.
Słowa kluczowe: proteomika, erytrocyt, koncentrat krwinek czerwonych, transfuzjologia
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Red blood cells in transfusion medicine – advances in proteomic studies
Abstract
Transfusion of red blood cell (RBC) concentrates is a life-saving therapy, especially for critically
ill patients with severe anemia. High efficiency of their use and minimizing the risk of adverse
transfusion complications has major importance. Red blood cell units in blood banks are cold
stored (4±2ºC) for up to 42 days. During long storage RBCs undergo progressive
metabolic/biochemical and biomechanical changes, mainly due to aging and oxidative processes.
The potential clinical consequences resulting from transfusion of damaged/changed RBCs are
very controversial. Red blood cell proteomics studies have provided unquestioned contribution to
many fields of medicine and transfusion medicine. Defining the changes that occur during
the erythrocyte lifespan, in the bloodstream and in plastic bags (in vitro storage) is now possible
by using proteomic approach. Protein profiles characteristic for reticulocytes, mature fresh
and long-stored red blood cells provide the outlines of the erythrocyte life story. The results
of recent clinical trials have prompted the safety and efficiency concerns about transfusion
of “older” (stored over 14 days) RBCs. In this case, proteomics becomes an innovative research
tool to determine structural changes in proteins and their degradation products at the molecular
level. From clinical point of view, it is particularly important to improve the additive solutions
for the RBC storage by searching factors that may protect them against oxidative damage.
Proteomics has provided a huge contribution to the development of transfusion medicine.
It permits detailed analysis of the properties and function of stored blood components, allowing
both to improve and to monitor the quality of these components.
Keywords: proteomics, erythrocyte, packed red blood cells, transfusion medicine
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Zastosowanie drożdży w medycynie
1. Wstęp
Drożdże należą do grzybów jednokomórkowych, szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie obecne są
węglowodany czyli w glebie, wodzie, na owocach i warzywach. Optymalna
temperatura dla wzrostu większości drożdży mieści się w granicach 5-37oC,
w wyższych temperaturach drożdże giną. Mikroorganizmy te preferują
podłoża kwaśne pH 4,5-6,5. Jako chemoogranotrofy wykorzystują proste
związki organiczne jako źródło węgla i energii. Drożdże rozmnażają się
w dwojaki sposób: wegetatywnie (bezpłciowo) i generatywnie (płciowo).
Przeprowadzają zarówno metabolizm tlenowy jak i beztlenowy. W warunkach beztlenowych zachodzi fermentacja czyli wytworzenie dwutlenku
węgla i etanolu z zawartego w podłożu cukru [1].
Znanych jest wiele gatunków drożdży posiadających różne pożyteczne
właściwości i zdolnych do wytwarzania substancji wykorzystywanych przez
człowieka w różnych dziedzinach życia. Dzięki zdolności do przeprowadzania fermentacji alkoholowej drożdże znalazły szerokie zastosowanie
w przemyśle browarniczym, gorzelniczym, winiarskim i piekarniczym [2].
Drożdże są bogatym źródłem łatwo przyswajalnego białka i zawierają
w swym składzie szereg witamin z grupy B: B1, B2, B6, B7, PP i substancje
mineralne: fosfor, cynk, selen, chrom, dzięki czemu stanowią idealne
uzupełnienie codziennej diety człowieka. Od dawna wykorzystywane są
również właściwości lecznicze i łagodzące drożdży Saccharomyces
cerevisiae. Maseczki na bazie drożdży pomagają w leczeniu stanów po
oparzeniach, rozstępów i trądziku. Drożdże są łatwe i tanie w hodowli,
większość gatunków jest nietoksyczna i niechorobotwórcza co zaowocowało
zastosowaniem ich jako idealnego modelu w biologii molekularnej
eukariontów [3]. Drożdże obok najczęściej stosowanych bakterii mlekowych
wykorzystuje się w zapobieganiu występowania dolegliwości związanych
z przyjmowaniem antybiotyków. Obecnie najlepiej udokumentowane
i przebadane właściwości probiotyczne posiadają drożdże Saccharomyces
boulardii, które wchodzą w skład preparatów probiotycznych dostępnych na
rynku farmaceutycznym [4].
Od ponad ćwierć wieku heterologiczne białka pozyskiwane z genetycznie
modyfikowanych drożdży są wykorzystywane do produkcji leków takich jak
1
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insulina dla diabetyków, hirudyna (lek przeciwzakrzepowy) oraz szczepionek przeciwko WZW typu B [5]. Ponadto, drożdże mają duże znaczenie
w badaniach nad zjawiskiem wielooporności lekowej [6]. Ostatnie lata
udowodniły, że drożdże mogą być też pomocne w walce z chorobami
neurodegeneracyjnymi. Wykorzystanie modelu drożdżowego umożliwiło
poznanie i zrozumienie przyczyn powstawania choroby Alzhaimera, choroby
Parkinsona i choroby Huntingtona [7-8]. Trwają również prace nad
skonstruowaniem bezpiecznej i efektywnej szczepionki przeciwnowotworowej opartej na komórkach drożdżowych [9].

2. Biofarmaceutyki na bazie drożdży
Zdolność do wprowadzania ludzkich genów do komórek innych organizmów na drodze inżynierii genetycznej, a następnie ich efektywna
ekspresja umożliwia wyprodukowanie cennych białek i enzymów stosowanych jako biofarmaceutyki, preparaty wykorzystywane w diagnostyce
oraz w przemyśle chemicznym, spożywczym i paszowym. Białka takie zwane
są heterologicznymi lub rekombinowanymi, a pierwszymi mikro-organizmami
eukariotycznymi stosowanymi w ich produkcji są drożdże Saccharomyces
cerevisiae. Do głównym zalet zastosowania drożdżowych systemów
ekspresyjnych zalicza się niski koszt przy jednoczesnej wysokiej wydajności,
zdolność do modyfikacji potranslacyjnych, prawidłowe zwijanie wydzielanych
białek oraz wydzielanie produktu do medium hodowlanego, co ułatwia dalsze
oczyszczanie. Ponadto drożdże były pierwszym eukariontem dla którego
poznano pełną sekwencję nukleotydów w genomie, dzięki czemu wiadomo iż
około 23% genomu drożdży jest identyczne z genomem ludzkim [10].
Wykorzystanie systemów ekspresyjnych umożliwiło produkcję takich
preparatów jak: insulina służąca chorym na cukrzycę, hirudyna będąca
lekiem przeciwzakrzepowym, hormon wzrostu, β-interferon stosowany
w leczeniu stwardnienia rozsianego, czynniki krzepnięcia krwi i wiele
innych. Nie wszystkie preparaty dostępne są komercyjnie, na licznej grupie
trwają badania kliniczne. Białka o znaczeniu terapeutycznym produkowane
są nie tylko przez najlepiej opisany i zbadany gatunek Saccharomyces
cerevisiae, ale również przez szereg innych drożdży tzw. niekonwencjonalne
gatunki, do których należą m.in. metylotroficzne drożdże Pichia pastoris
i Hansenula polymorpha, drożdże rozszczepkowe Schizosaccharomyces
pombe, fermentujące laktozę Kluyveromyces lactis czy Yarrowia lipolytica,
drożdże o wysokiej aktywności lipolitycznej [11].
Drożdże wykorzystuje się również do produkcji bezpiecznych
szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Elementem wytwarzanym przez
drożdże w tych szczepionkach są podjednostki białkowe lub cząsteczki
wirusopodobne. W przeprowadzonych badaniach stymulacja układu
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odpornościowego szczepionkami drożdżowymi skutkowała nabyciem stałej
odpowiedzi immunologicznej przez 50-75% pacjentów [12].
Trwają również intensywne badania skuteczności szczepionek pochodzenia drożdżowego o działaniu przeciwnowotworowym. Generowanie
odpowiedzi immunologicznej przeciwko komórkom nowotworowym
otworzyło drogę do zastosowania tych mikroorganizmów jako obiecujących
środków terapeutycznych. W badaniach eksperymentalnych wykorzystuje się
dwa preparaty Sipuleucel-T i Prostvac-VF. Oba stosowane są w leczeniu
raka prostaty. Dotychczasowe wyniki badań dowodzą, iż szczepionki są
dobrze tolerowane przez pacjentów i przyczyniają się do zmniejszenia
śmiertelności o kilkadziesiąt procent oraz wzrostu czasu przeżycia od 4 do 8
miesięcy w porównaniu do placebo [13].

3. Probiotyczne właściwości drożdży
Probiotyki są to żywe, ściśle zdefiniowane kultury mikroorganizmów.
Podane w odpowiedniej ilości wywołują korzystne efekty dla funkcjonowania organizmu człowieka. Do najczęściej stosowanych mikroorganizmów probiotycznych zalicza się bakterie mlekowe z rodzaju
Lactobacillus i Bifidobacterium oraz drożdże Saccharomyces boulardii [14].
Drożdże Saccharomyces boulardii zostały wyizolowane ze skórki
tropikalnych owoców liczi i mangostanu przez francuskiego mikrobiologa
Henry’ego Boularda. W odróżnieniu od innych przedstawicieli rodzaju
Saccharomyces, S. boulardii charakteryzuje się wyższą optymalną
temperaturą wzrostu (37oC), odpornością na działanie soli żółciowych oraz
tolerancją na niskich wartości pH. Dotychczas znanych i opisanych jest kilka
mechanizmów działania drożdży S. boulardii. W przeprowadzonych badaniach potwierdzono korzystne działanie tych drożdży w przypadku zakażeń
bakterią Clostridium difficile wywołującą u osób leczonych antybiotykami
ostre biegunki i ciężkie zapalenie jelit. Drożdże S. boulardii poprzez
wydzielanie proteaz serynowych, skutecznie zmniejszają toksyczność toksyn
A i B wydzielanych przez tę bakterię. Ponadto S. boulardii produkuje
fosfatazę białkową, która dezaktywuje lipopolisacharydy będące składnikiem
błony komórkowej patogenicznych bakterii Escherichia coli. Działanie
przeciwbakteryjne drożdży S. boulardii polega również na ochronie obwódek
zamykających w komórkach jelita przed zniszczeniem i penetracją przez
bakterie wywołujące biegunki (Shigella flexnerii, E. coli) jest to możliwe
dzięki zawartej w błonie komórkowej drożdży mannozie, silnie wiążącej
komórki chorobotwórczych bakterii [15]. W chorobie LeśniowskiegoCrohna podawanie drożdży Saccharomyces boulardii powoduje zwiększenie
ilości wydzielniczej immunoglobuliny A (IgA) w jelitach. Mogą one również
powodować zwiększenie wchłaniania chlorków w jelitach, co również może
odgrywać ważną rolę w leczeniu tego schorzenia [16]. Przeprowadzono
badanie wpływu przyjmowania Saccharomyces boulardii u dzieci w wieku
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od 6 miesięcy do 10 lat cierpiących z powodu ostrej biegunki w odniesieniu
do grupy placebo. Po podaniu Saccharomyces boulardii wzrósł poziom IgA
co sugeruje, że drożdże odgrywają znaczącą rolę we wzmacnianiu funkcjonowania układu odpornościowego. Większość badań nad skutecznością
preparatów probiotycznych drożdży S. boulardii dowodzi wysokiej skuteczności tych drobnoustrojów w leczeniu i łagodzeniu ostrych biegunek
infekcyjnych u dzieci, biegunek podróżnych, biegunek wywołanych przez
bakterie C. difficile oraz biegunek towarzyszących antybiotykoterapii [17].

4. Drożdże jako mikroorganizmy modelowe w badaniu chorób
neurodegeneracyjnych
4.1. Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona (PD) jest najczęściej występującym neurodegeneratywnym zaburzeniem ruchu u osób w podeszłym wieku. Do głównych cech
klinicznych tej choroby należy sztywność, spowolnienie ruchowe, niestabilność postawy oraz drżenie spoczynkowe. Objawy te są konsekwencją
selektywnego i postępującego zaniku neuronów dopaminergicznych istoty
szarej oraz pojawieniem się wtrętów komórkowych zbudowanych z agregatów białka α-synukleiny. Białko α-synukleina występuje w zdrowych
komórkach układu nerwowego i odgrywa kluczową rolę w homeostazie
dopaminy, jednak nieprawidłowa agregacja α-synukleiny zaburza prawidłowe gromadzenie dopaminy, czego konsekwencją jest powstawanie
wolnych rodników toksycznych dla komórek nerwowych [18].
Przyczyna postępującego zaniku komórek nerwowych wytwarzających
dopaminę nie jest znana. Badania nad etiologią choroby Parkinsona opierają
się głównie na hipotezach. Prawdopodobnie w jej powstawaniu uczestniczą
różne czynniki środowiskowe i genetyczne. Obecnie scharakteryzowano
kilka mutacji genów powiązanych z występowaniem choroby Parkinsona
(Tabela 1).
Wykorzystanie modelu drożdżowego do badań nad mechanizmami
odpowiadającymi za występowanie choroby Parkinsona rozpoczęto od
wprowadzenia genu kodującego α-synukleinę do komórek drożdżowych.
W badaniach stwierdzono hamujący wpływ α-synukleiny na wzrost drożdży
oraz poznano miejsce gromadzenia się tego białka w komórce. Pomocne
w zrozumieniu choroby Parkinsona było również wykorzystanie mutantów
drożdżowych do zbadania sposobu agregacji α-synukleiny i przyjmowanych
przez nie struktur. Poznano również rolę poszczególnych części białka
w jego cytotoksyczności. Drożdżowe mutanty delecyjne były pomocne
w określeniu genów ułatwiających lokalizację genu α-syn w komórce.
Drożdże były również pomocne w znalezieniu, a następnie przebadaniu
ewentualnych chemioterapeutyków hamujących cytotoksyczność α-syn.
Obecnie trwają prace nad zidentyfikowaniem substancji małocząstecz-
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kowych, które przywracają prawidłowe funkcjonowanie transportu wewnątrzkomórkowego i jednocześnie chronią elementy komórki przed działanie
α-syn, ograniczając agregację tego białka w komórkach drożdży [19].
Tabela 1. Mutacje w genach występujące u osób ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona [18]

Mutacje w genach

Kodowane białko

gen α-syn: A30P, A53T,E46K,

α-synukleina

duplikacje locus α-syn (PARK 1-4)
LRRK2 (PARK 8)

dardaryna

PINK1

kinaza 1

UCH-L1

hydrolaza L1 ubikwityny

PARK 2

parkina

ATP13A2

Atp-aza typu P

HTRA2

peptydaza serynowa 2 HtrA

4.2. Choroba Alzhaimera
Szacuje się, że ponad 24 miliony ludzi na całym świecie cierpi na
demencję, a każdego roku odnotowywanych jest około 4,6 miliona nowych
przypadków. Choroba Alzheimera (AD) jest najczęstszym schorzeniem
neurodegeneracyjnym progresywnym, odpowiedzialnym za około 60%
przypadków demencji [20]. Krótkoterminowy zanik pamięci i zaburzenia
wzrokowo-przestrzenne są jednym z pierwszych objawów klinicznych
w AD. Wraz z progresją choroby następuje spadek innych funkcji poznawczych takich jak myślenie, rozumienie, liczenie i orientacja przestrzenna.
Ostatecznie choroba Alzhaimera doprowadza do całkowitej niezdolności do
samodzielnej egzystencji i wykonywania podstawowych czynnościach
codziennych. W mózgu chorego oprócz głębokiego zaniku neuronów
występują dwie charakterystyczne struktury: blaszki starcze (ang. senile
plaques) i zwyrodnienia neurofibrylarne neuronów (ang. neurofibrillary
tangles – NFT). Blaszki są złogami amyloidu β (ang. amyloid prekursor
protein- APP) powstającego z cięcia prekursorowego APP (ang. amyloid
prekursor protein) enzymami: β- i γ-sekretazą, a NFT tworzy hiperfosforylo-
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wane białko tau. Nie do końca wiadomo, które z tych białek pojawia się jako
pierwsze, natomiast obecności tych agregatów przypisuje się znaczącą rolę
w zaburzeniach synaptycznych i metabolicznych neuronów, które doprowadzają do ich śmierci. Wraz z rosnącym wiekiem populacji światowej,
wielu badaczy kładzie duży nacisk na rozwój skutecznych metod terapeutycznych i strategii prewencyjnych AD [18].
Pomocne w próbach zrozumieniu choroby Alzhaimera okazały się
drożdże. Pierwsze badania polegały na heterologicznej ekspresji ludzkiego
białka APP w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae. Udowodniono
wówczas iż ekspresja ludzkiego białka APP jest możliwa w komórkach
drożdżowych a powstałe białko nie jest dla nich toksyczne. Zaobserwowano
jednak że białko APP ulega podzieleniu na dwie części, z których jedna jest
usuwana na zewnątrz komórki, co świadczy o obecności w komórkach
drożdży białka o aktywności zbliżonej do ludzkiej α-sekretazy uczestniczącej
w nieamyloidogennym cięciu białka APP. Kolejnym obszarem badań było
poznanie aktywności β- i γ-sekretazy odpowiedzialnych za powstawanie
blaszek amyloidu β. Wykorzystanie specjalnie zmodyfikowanych modeli
drożdżowych umożliwiających przeszukanie w krótkim czasie dużej ilości
różnych związków pod kątem inhibicji wobec βsekretazy [21]. Odnaleziono
i scharakteryzowano ponad 15 mutacji w genach kodujących komponenty
γ-sekretazy, co nie jest możliwe w badaniach na ssaczych liniach
komórkowych. Tym samym dzięki komórkom drożdżowym wiadomo, iż
główną przyczyną zaburzeń systemu nerwowego w tej chorobie jest
zwiększona ekspresja APP z jednoczesnym tworzeniem się płytek starczych.
Zastosowanie testów przeżywalności komórek drożdży umożliwiło również
przebadanie wpływu różnych warunków fizycznych i chemicznych na
dynamikę agregacji Aβ. Choroba Alzhaimera związana jest również
z obecnością patologicznego białka tau, drożdżowe systemy ekspresyjne były
pomocne w zrozumieniu ekspresji, a następnie sposobu formowania tego
białka. Badania na drożdżach wykazały również iż na nieprawidłową
agregację białka tau ma wpływ zarówno stres oksydacyjny, jak również
dysfunkcja mitochondriów [22].

4.3. Choroba Huntingtona
Choroba Huntingtona (HD) jest rzadką dziedziczną chorobą ośrodkowego
układu nerwowego. Do charakterystycznych objawów należą mimowolne
ruchy pląsawiczne, zmiany osobowości, depresja, otępienie. Powoduje ona
obumieranie neuronów w częściach mózgu odpowiadających za
kontrolowanie ruchów ciała, emocji, myślenia i postrzegania świata.
U podstaw tej choroby leżą mutacje w genie huntinktyny w obrębie
chromosomu 4. W rezultacie powstaje wielokrotne powtórzenie sekwencji
nukleotydów CAG (kodony glutaminy) odpowiedzialnych za formowanie się
długich łańcuchów poliglutaminowych (poliQ) na N-końcu formowanego
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białka (Rys. 1). Im więcej powtórzeń sekwencji CAG, tym szybciej dochodzi
do pojawienia się pierwszych objawów choroby i tym cięższą postać
przybiera choroba [18].

Rysunek 1. Nieprawidłowe formowanie się białka huntinktyny [26]

Drożdże w swym genomie nie posiadają genu IT15 kodującego białko
huntinktynę (Htt). Wyjaśnienie toksyczności huntinktyny na komórki
eukariotyczne możliwe było dzięki zastosowaniu ekspresji zarówno ludzkiej
jak mysiej Htt w komórkach drożdży. Pierwsze wyniki badań wykazały, iż
agregacja domen poliQ jest uzależniona od liczby powtórzeń CAG,
natomiast sama toksyczność Htt zależy nie tylko od samej domeny poliQ, ale
również od obecności regionów bogatych w prolinę, która zmienia toksyczną
domenę poliQ w formę nietoksyczną. Wykorzystanie modelu drożdżowego
w badaniach nad HD pozwoliło również stwierdzić iż toksyczność regionów
poliQ polega w dużej mierze na zaburzeniu procesów oddychania poprzez
obniżenie funkcji mitochondriów. Dzięki współpracy naukowców z całego
świata powstała kolekcja drożdży pozbawionych konkretnych genów.
Wykorzystując zgromadzone szczepy przeprowadzono szereg testów w celu
wyszukania genów odpowiedzialnych za toksyczny charakter poliQ.
Wyizolowano geny odpowiadające za transport pęcherzykowy, sortowanie
białek, transkrypcję i białka prionowe. Potwierdzono więc iż sama domena
poliQ nie jest odpowiedzialna za toksyczność Htt. Prowadzone badania na
drożdżach pozwoliły również na poznanie nowych, wcześniej nie opisanych
inhibitorów procesu agregacji poliQ [23].

4.4. Ataksja Friedreicha
Choroba Friedreicha zaliczana jest do najcięższej postaci ataksji. Przez
ataksję należy rozumieć zespół objawów, które określane są mianem
zaburzeń koordynacji ruchowej lub niezborności ruchowej. Choroba prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego,
mięśni szkieletowych, serca, wątroby oraz trzustki. Jest dziedziczona
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autosomalnie recesywnie i powodowana przez mutację w genie FXN
zlokalizowanym na chromosomie 9. Gen ten odpowiada za kodowanie białka
o nazwie frataksyna, które odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie żelaza.
Uszkodzenie kolejności nukleotydów w genie odpowiedzialnym za budowę
tego białka jest przyczyną choroby Friedreicha. Brak prawidłowego białka
frataksyny powoduje gromadzenie się żelaza w mitochondriach, silne
zaburzenia w aktywności białek żelazo-siarkowych oraz nasilony stres
oksydacyjny [24].
Ataksja Friedreicha była jedną z pierwszych chorób, której mechanizmy
poznano przy użyciu modeli drożdżowych. Udowodniono, iż zarówno ludzka
frataksyna jak i homolog (YFH1) występujący w komórkach drożdży,
zlokalizowane są w mitochondriach. Delecja genu YFH1 u drożdży doprowadziła do niemożności wzrostu tych mikroorganizmów na podłożach
zawierających substancje niefermentacyjne, za co odpowiedzialne są błędy
w fosforylacji oksydacyjnej oraz zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondriów. Inne badania dowiodły że zakłócenie ekspresji genu frataksyny
powoduje zwiększenie wrażliwości komórek na stres oksydacyjny,
zwiększenie ilości reaktywnych form tlenu oraz niedobór białek żelazowosiarkowych w mitochondriach. Dzięki wykorzystaniu komórek drożdżowych
badacze potwierdzili hipotezę, że frataksyna pełni w komórce bardzo istotną
funkcję w ochronie żelaza zawartego w mitochondrium i tym samym
odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie [25].

5. Podsumowanie
Drożdże powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym
znalazły również zastosowanie w medycynie i biotechnologii. Ogromny
postęp inżynierii genetycznej umożliwił dokładne przebadanie tych
mikroorganizmów zarówno pod kątem genetyki, jak i fizjologii. Poznanie
mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za występowanie chorób
neurodegeneracyjnych było możliwe dzięki zastosowaniu modeli drożdżowych. Wiedza dotycząca przyczyn pojawiania się chorób wieku starczego
w przyszłości może zaowocować znalezieniem skutecznego sposobu ich
zwalczania. Dzięki dużej homologii pomiędzy genomem ludzkim i drożdżowym możliwa jest także heterologiczna ekspresja ludzkich białek w komórkach drożdży. Rezultatem są liczne preparaty ludzkich białek terapeutycznych pozyskiwane z komórek drożdży, wykorzystywane przez osoby
z różnymi dolegliwościami i chorobami. Drożdże stanowią ogromny
potencjał w walce z nowotworami, dotychczasowe wyniki badań są
obiecujące i sugerują iż w przyszłości drożdże mogą odegrać znaczącą rolę
w onkologii.

114

Zastosowanie drożdży w medycynie

Literatura
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia Techniczna: Mikroorganizmy i środowiska ich występowania, tom 1, Warszawa 2007
Querol A., Fleet G. Yeasts in food and beverages, (2007), Berlin, Springer.
Glinka M., Kępka I. Zastosowanie drożdży w kosmetyce, Polish Journal
of Cosmetology, 10 (2007), s. 156-165
Sazawal S., Hiremath G., Dhingra U., Malik P., Deb S., Black R. E. Efficacy
of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked,
randomised, placebo-controlled trials, The Lancet Infectious Diseases, 6(2006),
s. 374-382
Ardiani A., Higgins J. P., Hodge J. W. Vaccines based on whole recombinant
Saccharomyces cerevisiae cells, FEMS Yeast Research, 10 (2010), s. 1060-1069
Moye-Rowley W. S. Transcriptional control of multidrug resistance in the yeast
Saccharomyces, Progress in Nucleic Acid Research and Molecular
Biology, 73(2003), s. 251-279
Mager W. H., Winderickx J. Yeast as a model for medical and medicial
research, TRENDS in Pharmacological Sciences, 26 (2005), s. 265-273
Winderickx J., Delay C., De Vos A., Klinger H., Pellens K., Vanhelmont T.,
Zabrocki P. Protein folding diseases and neurodegeneration: lessons learned
from yeast, Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research,
7 (2008), s. 1381-1395
Muszyńska B., Marzec M., Sułkowska-Ziaja K. Właściwości lecznicze
i kosmetologiczne drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae), Postępy
Fitoterapii, 1 (2013), s. 54-62
Robak M., Walczak E. Niekonwencjonalne drożdże w produkcji
heterologicznych białek, Biotechnologia, 87 (2009), s. 54-73
Nielsen J. Production of biopharmaceutical proteins by yeast: advances through
metabolic engineering, Bioengineered, 4 (2013), s. 207-211
Forde K. A., Reddy K. R. Hepatitis C virus infection and immunomodulatory
therapies, Clinics in Liver Disease, 13 (2009), s. 391-401
Vergati M., Intrivici C., Huen N. Y., Schlom J., Tsang K. Y. Strategies for cancer
vaccine development, Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2010, s. 1-13
Szajewska H. Probiotyki w Polsce – kiedy, jakie i dlaczego, Gastroenterologia
Kliniczna, 2 (2010), s. 1-9
Hatoum R., Labrie S., Fliss I. Antimicrobial and probiotic properties of yeasts:
from fundamental to novel applications, Frontiers of Microbiology, 3 (2012),
s. 1-12
Plein K., Hotz J. Therapeutic Effects of Saccharomyces-Boulardii on Mild
Residual Symptoms in A Stable Phase of Crohns-Disease with Special Respect to
Chronic Diarrhea – A Pilot-Study, Zeitschrift fur Gastroenterologie, 31 (1993),
s. 129-134
Girard P., Pansart Y., Gillardin J. M. Inducible nitric oxide synthase involvement
in the mechanism of action of Saccharomyces boulardii in castor oil-induced
diarrhoea in rats, Nitric Oxide-Biology and Chemistry, 13 (2005), s. 163-169
Wawrzycka D. Drożdże jako model w badaniach chorób neurodegeneracyjnych,
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 65 (2011), s. 328-337

115

Monika Wójcik, Monika Kordowska-Wiater

19. Pereira C., Costa V., Martins L. M., Saraiva L. A yeast model of the Parkinson ׳s
disease-associated protein Parkin, Experimental Cell Research, 333(2015),
s. 73-79
20. Ferri C. P., Prince M., Brayne C., Brodaty H., Fratiglioni L., Ganguli M., Hall
K., Hasegawa K., Hendrie H., Huang Y. Global prevalence of dementia: A
Delphi consensus study, Lancet, 366 (2005), s. 2112-2117
21. Bharadwaj P., Martins R., Macreadie I. Yeast as a model for studying
Alzheimer’s disease, FEMS Yeast Research., 10 (2010), s. 961-969
22. Porzoor A., Macreadie I. G. Application of yeast to study the tau and Amyloid-β
abnormalities of Alzheimer's disease, Journal of Alzheimer's Disease, 35(2010),
s. 217-225
23. Mason, R. P., Giorgini, F. Modeling Huntington disease in yeast: perspectives
and future directions, Prion, 5(2011), s. 269-276
24. Pilch J., Jamroz E., Marsza E. Topical Review: Friedreich's Ataxia, Journal
of Child Neurology, 17(2002), s. 315-319
25. Miller‐Fleming L., Giorgini F., Outeiro T. F. Yeast as a model for studying human
neurodegenerative disorders, Biotechnology Journal, 3(2010), s. 325-338
26. http://www.givf.com/geneticservices/huntingtondisease.shtml

Zastosowanie drożdży w medycynie
Streszczenie
Rozwój współczesnej medycyny, a w szczególności wykorzystanie inżynierii genetycznej
umożliwiło zastosowanie komórek drożdżowych jako minifabryk do produkcji wielu leków
i hormonów. Białka o działaniu terapeutycznym wydzielane przez drożdże są bezpieczne a sama
ich produkcja tania i efektywna. Komercyjnie dostępne preparaty produkowane przez drożdże to
m.in. insulina i szczepionki na WZW typu B. Drożdże odegrały również kluczową rolę
w poznaniu mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie chorób neurodegeneracyjnych,
w tym choroby Alzahaimera i choroby Parkinsona. Obecnie trwają intensywne prace nad
drożdżową szczepionką przeciwnowotworową. Dalsze badania i manipulacje genetyczne drożdży
w przyszłości odegrają kluczową rolę w zwalczaniu lub zapobieganiu licznym dolegliwościom
i chorobom współczesnego świata.
Słowa kluczowe: drożdże, choroby neurodegeneracyjne, biofarmaceutyki.

The use of yeasts in medicine
Abstract
The development of modern medicine and in particular the use of genetic engineering has
allowed the application of yeast cells as minifactories to produce many drugs and hormones. The
therapeutic proteins secreted by the yeast are safe and their production is inexpensive and
effective. Commercially available preparations produced by yeast include insulin and vaccines for
hepatitis B. Yeast also played a key role in understanding the mechanisms responsible for the
occurrence of neurodegenerative diseases including Alzheimer's disease and Parkinson's disease.
Currently, intensive work on yeast tumor vaccine has been continued. Further research and
genetic manipulation of yeast in the future will play a key role in the control or prevention
of numerous disorders and diseases of the modern world.
Keywords: yeast, neurodegenerative diseases, biopharmaceuticals.
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Immunoterapia chłoniaków nieziarniczych
i chłoniaka Hodgkina – dotychczasowe osiągnięcia
i perspektywy na przyszłość
1. Wprowadzenie
Chłoniaki złośliwe to heterogenna grupa chorób rozrostowych układu
chłonnego, wywodzących się z limfocytów B lub T w obwodowych
narządach limfatycznych [1]. Corocznie odnotowuje się około 350 tysięcy
nowych zachorowań na chłoniaki nieziarnicze oraz blisko 200 tysięcy
zgonów z tego powodu [2]. W porównaniu do złośliwych guzów litych,
chłoniaki nieziarnicze stanowią relatywnie rzadkie choroby rozrostowe,
plasujące się pod względem zachorowalności na 8. miejscu u mężczyzn i 11.
u kobiet [2]. Jednocześnie nieziarnicze chłoniaki B-komórkowe są najczęstszymi nowotworami hematologicznymi w populacji ogólnej osób
dorosłych a współczynniki zachorowalności stale rosną, choroby te należy
zatem uznać za wciąż istotny problem kliniczny. Według aktualnych danych
epidemiologicznych, zachorowalność na chłoniaka Hodgkina w populacji
ogólnej wynosi około 1,8/100 tysięcy osób rocznie, przy czym przeważająca
ilość zachorowań przypada na osoby między 15 a 40. rokiem życia,
zauważalny jest także wzrost zachorowalności w grupie młodych dorosłych
kobiet [2].
W leczeniu chłoniaków stosuje się powszechnie dostępne standardowe
metody leczenia onkologicznego – radioterapię oraz chemioterapię, niekiedy
wspierane allo- lub autotransplantacją komórek macierzystych hematopoezy,
przy czym leczenie systemowe stanowi najistotniejszy element postępowania. Mimo, że chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina są w swej
większości wrażliwe na chemio- i radioterapię, u części pacjentów choroby
te wciąż pozostają nieuleczalne przy pomocy klasycznych metod leczenia
onkologicznego. W dalszym ciągu potrzeba zatem nowych metod terapeutycznych, które pozwoliłyby na skuteczne leczenie chorych z tymi
nowotworami hematologicznymi.
1
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Immunoterapia stanowi jedną z nowych interesujących opcji w leczeniu
nowotworów układu chłonnego. Szeroko stosowane w hematoonkologii
przeciwciało monoklonalne, rituximab, dodane do standardowych schematów chemioterapii pozwoliło na poprawę wyników leczenia wielu
B-komórkowych chłoniaków nieziarniczych. Tak zachęcające wyniki
immunoterapii z użyciem Mabthery skłoniły do dalszego poszukiwania
nowych leków właśnie wśród związków modulujących działanie układu
immunologicznego.

2. Cel pracy
Celem pracy było zaprezentowanie dotychczasowych standardów
leczenia onkologicznego chłoniaków złośliwych oraz przegląd najbardziej
interesujących badań klinicznych dotyczących zastosowania immunoterapii
w walce z chłoniakami u osób dorosłych.

3. Materiały i metody
Przeglądu obecnych i nowych metod leczenia chłoniaków nieziarniczych
i chłoniaka Hodgkina dokonano w oparciu o obowiązujące wytyczne
postępowania oraz aktualne publikacje z okresu 2006-2016. Celem
zgromadzenia informacji korzystano z dostępnych rekomendacji Polskiego
Towarzystwa Onkologii Klinicznej, NCCN oraz ESMO a także bazy publikacji medycznych Pubmed oraz baz badań klinicznych www.clinicaltrials.gov
i www.pto.med.pl/badania_kliniczne.

4. Standardowe leczenie onkologiczne chłoniaków złośliwych
Jak w przypadku wszystkich innych chorób nowotworowych, leczenie
onkologicne chłoniaków zależy od dokładnego typu histologicznego, stopnia
zaawansowania klinicznego, obecności czynników ryzyka a także istniejących obciążeń chorego [3]. Z wyłączeniem chłoniaków indolentnych we
wczesnych stadiach zaawansowania, największe znaczenie w większości
przypadków chłoniaków ma leczenie systemowe. Radioterapia jest zwykle
stosowana w sytuacji niskiego stopnia zaawansowania i powolnego
przebiegu chłoniaka lub jako leczenie skojarzone z terapią systemową
w przypadku masywnego powiększenia danej grupy węzłowej („bulky
disease”) w przebiegu choroby.

4.1. Leczenie onkologiczne wybranych chłoniaków nieziarniczych
Chłoniaki nieziarnicze stanowią najczęstsze nowotwory hematologiczne
u osób dorosłych. W grupie tych chorób zdecydowanie przeażają rozrosty
B-komórkowe, stanowiące blisko 80% wszystkich przypadków NHL,
podczas gdy chłoniaki z dojrzałych limfocytów T czy NK są rzadkimi
chorobami [4]. Z grupy chłoniaków B-komórkowych trzy z nich: chłoniak
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grudkowy, rozlany chłoniak z dużych komórek i chłoniak strefy płaszcza są
najczęstsze i stanowią ponad połowę wszystkich rozpoznań. Ogólnie
chłoniaki nieziarnicze to grupa niezwykle zróżnicowana pod względem
przebiegu klinicznego, rokowania oraz leczenia [5].

4.1.1. Chłoniaki B-komórkowe indolentne
Chłoniaki o powolnym przebiegu charakteryzują się niskim wskaźnikiem
proliferacji i niewielką dynamiką wzrostu, jednak w większości przypadków
już w momencie rozpoznania stwierdza się znaczne zaawansowanie choroby.
Leczenie onkologiczne w przypadku chłoniaków indolentnych rozpoczyna
się przy wystąpieniu objawów ogólnych lub progresji [6].
Leczenie onkologiczne we wczesnych postaciach chłoniaka grudkowego
o niskim ryzyku może obejmować radykalną radioterapię pierwotnie
zajętych okolic węzłowych lub immunochemioterapia z rituximabem [7].
Zaawansowany chłoniak grudkowy (III, IV stopień Ann Abrbor lub stopień
II z typem “bulky disease”) jest leczony w I linii przy pomocy immunochemioterapii R-CHOP lub R-CVP, w razie oporności lub wznowy możliwa
jest immunochemioterapia, radioimmunoterapia ibritumomabem, rituximab
w monoterapii lub schematy chemioterapii stosowane w DLBCL [8].
Chłoniak strefy brzeżnej to nowotwór wywodzący się z obwodowych
rejonów grudek rozrodczych w obrębie węzłów chłonnych, śledziony czy
układu MALT. Leczenie onkologiczne chłoniaka strefy brzeżnej śledziony
polega na splenektomii, która w przypadku znacznego nacieczenia szpiku
może być uzupełniona o immunochemioterapię z rituximabem. W sytuacji
istnienia przciwwskazań do splenektomii opcją do rozważenia pozostaje
monoterapia rituximabem. Nawrót/oporność jest wkazaniem do zastosowania leczenia systemowego. Chłoniak brzeżny układu MALT we wczesnym
stadium zaawansowania wymaga eradykacji Helicobacter pylori z wykorzystaniem standardowego schematu antybiotykoterapii. Leczenie chłoniaka
strefy brzeżnej odpowiada terapii chłoniaka grugdkowego [6].

4.1.2. Chłoniaki B komórkowe agresywne
Dla agresywnych chłoniaków B-komórkowych typowy jest
Najczęstszym chłoniakiem nieziarniczym jest rozlany chłoniak z dużych
komórek (DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma), stanowiący ponad 30%
wszystkich rozpoznań [1]. W leczeniu I linii stosuje się wielolekową
immunochemioterapię, w II i kolejnych liniach alternatywne schematy
chemioimmunoterapii lub metody należące do badań klinicznych [9].
Podstawą leczenia I linii chłoniaka z komórek płaszcza (MCL, mantle cell
lymphoma) u chorych w dobrym stanie sprawności i poniżej 65. roku życia
jest immunochemioterapia w inducji remisji i autotransplantacja komórek
macierzystych. U pacjentów starszych i o niższym poziomie sprawności
standardem leczeninia jest immunochemioterapia a następnie leczenie
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podtrzymujące rituximabem. Oporność lub wznowa MCL jest wskazaniem
do ponownej autotransplantacji lub, u osób niekwalifikujących się do tej
procedury, włączenia do terapii bortezomibu, lenalidomidu, ibrutynibu lub
inhibitora kinazy mTOR [10]. Mimo osiągniętej w ostatnich latach poprawy
wyników leczenia, MCL wciąż stanowi jeden z najbardziej problematycznych
chłoniaków. W jego przypadku dostępne metody leczenia wykazują ograniczoną skuteczność, co dodatkowo pogłębia fakt istnienia w grupie pacjentów
około 70 roku życia licznych obciążeń internistycznych, a na ten okres życia
przypada szczyt zachorowalności na MCL [11].

4.1.3. Chłoniaki T-komórkowe
W przypadku chłoniaków T komórkowych wyniki leczenia i rokowanie
pozostają złe. W I linii leczenia chłoniaka z dojrzałych limfocytów T stosuje
się wielolekowe schematy chemioterapii, możliwe jest też zastosowanie
innych związków (alemtuzumab, denileukin diftytoks, bortezomib) w ramach trwających badań klinicznych. Ryzyko nawrotu po leczeniu I linii
w chłoniakach T komórkowych jest znacznie wyższe niż w przypadku
rozrostów z komórek B. Pacjenci, którzy po pierwszej linii nie uzyskali
całkowitej regresji, mogą być kwalifikowani do ratunkowego leczenia
chemicznego według alternatywnego schematu; u chorych młodszych
i w dobrym stanie sprawności dąży się do wykonania auto-HSCT [12].

4.2. Leczenie onkologiczne chłoniaka Hodgkina
W leczeniu I linii chłoniaka Hodgkina rekomendowana jest chemioterapia, w zależności od stopnia powiększenia węzłów i stadium zaawansowania może być kojarzona z radioterapią. Chorych należy również kwalifikować do procedury autotransplantacji komórek macierzystych hematopoezy. W razie oporność na leczenie lub nawrotu choroby dostępne są
alternatywne schematy chemioterapii, ponowne auto-HSCT bądź nowe leki
w ramach badań klinicznych [13].

5. Immunoterapia jako element leczenia onkologicznego
chłoniaków złośliwych
Immunoterapia to strategia leczenia systemowego nowotworów polegająca na aktywacji mechanizmów immunologicznych, pozwalających na
eliminację komórek nowotworowych [14]. Nadrzędnym celem leczenia
immunologicznego jest mobilizacja własnych mechanizmów układu
odpornościowego i ich właściwe ukierunkowanie wobec antygenów
obecnych na komórkach nowotworu, możliwe dzięki swoistości reakcji
antygen-przeciwciało. Przykładem tak działąjącego związku jest rituximab
(Mabthera), będące chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym swoiście
skierowanym przeciw epitopom antygenowym cząsteczki różnicowania
CD20, obecnej na chłoniakowych (oraz zdrowych) limfocytach B. Rituximab

120

Immunoterapia chłoniaków nieziarniczych i chłoniaka Hodgkina
– dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy na przyszłość

należy do grupy przeciwciał monoklonalnych typu I, co oznacza, że
niszczenie komóki chłoniakowej zależy w przeważającym stopniu od
aktywacji endogennych mechanizmów immunologicznych gospodarza:
układu dopełniacza, cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał
(ADCC, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) oraz immunofagocytozy [15]. Dzięki połączeniu zbudowanego z mysich sekwencji
fragmentu antygenowo-swoistego rituximabu (Fab) z cząstką CD20 na
komórce chłoniakowej dochodzi do zmian konformacyjnych w obrębie jego
framentu stałego Fc, co skutkuje odsłonięciem domen wiązanych przez
białko C1q układu dopełniacza i aktywację kaskady reakcji prowadzącej do
lizy komóki lub jej opłaszczenia inicjującego z kolei mechanizm cytotoksyczny komórek NK lub jej fagocytozę przez mokrofag.
Rituximab jest obecnie szeroko stosowany w leczeniu systemowym
chłoniaków B-komórkowych, zarówno indolentnych jak i tych o agresywnym przebiegu. Przeciwciało to stanowi element standardu leczenia
w połączeniu ze schematami chemioterapii I i kolejnych linii [16]. Jego
dołączenie do stosowanych chemioterapeutyków spowodowało istotne
wydłużenie czasu przeżycia u pacjentów z m.in. chłoniakiem grudkowym,
rozlanym chłoniakiem z dużych komórek oraz chłoniakiem z komóek
płaszcza [8-10].
Olbrzymią zaletą imunoterapii jest relatywnie mała ilość działań niepożądanych w porównaniu ze standardową chemioterapią [17]. W większości
przypadków dołączenie przeciwciała monoklonalnego do schematu
chemioterapii nie powoduje istotnego pogorszenia tolerancji leczenia.
Niestety, leczenie rituximabem nie jest całkowicie pozbawione pewnych
niepożądanych działań ubocznych. W związku z faktem, że cząsteczka CD20
występuje powszechnie nie tylko na nowotworowych ale również na zdrowych limfocytach B, także funkcja tych ostatnich może ulec zablokowaniu
w trakcie trwania immunoterapii, co wiąże się z głęboką i długotrwałą
immunosupresją w zakresie wytwarzania przeciwciał. Klinicznym jej
efektem jest wtórny niedobór odporności humoralnej manifestujący się
ciężkimi lub nawracającymi infekcjami bakteryjnymi. Z uwagi na
chimeryczną budowę rituximabu, a więc około 30-procentową zawartość
sekwencji mysich w jego strukturze, możliwa jest także immunizacja
i reakcje nadwrażliwości w trakcie jego stosowania. Zwykle reakcje te nie
wykazują dużego nasilenia i można im zapobiegać poprzez stosowanie
premedykacji steroidowej oraz leków antyhistaminowych.

6. Kierunki immunoterapii chłoniaków złośliwych
– badania kliniczne
Obecnie prowadzone badania kliniczne w zakresie immunoterapii chłoniaków złośliwych ogniskują się w większości na docieraniu do komórek
nowotworowych i wywoływaniu ich niszczenia przy pomocy przeciwciał
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monoklonalnych. Część z nich, podobnie jak rituximab, inicjuje uszkodzenie
komórek na zasadzie aktywacji własnych mechanizmów odpowrnościowych
pacjenta. Niektóre z nowo testowanych przeciwciał należą jednak do typu II,
który nie jest tak zaeżny od jakości i wydolności endogennego układu
dopełniacza, bezpośrednio inicując apoptozę komórek [18]. Wśród badanych
przeciwciał monoklonalnych znajdują się także takie skoniugowane z toksyną lub izotopem promieniotwórczym, dzięki czemu komórka nowotworowa może zostać selektywnie zniszczona po swoistym przyłączeniu
przeciwciała. Innym niezwykle obiecującym kierunkiem immunoterapii
nowotworów litych i hematologicznych jest odwracanie zjawiska „wyczerpania” („exhaustion”) limfocytów, które następuje poprzez pobudzenie osi
PD-1/PD-L1 zachodzące w warunkach przewlekłej interakcji limfocytów
z komórkami nowotworowymi [19].
Należy zauważyć, że większość badań klinicznych poświęcona jest
związkom potencjalnie przydatnym w leczeniu postaci zaawansowanych,
opornych oraz nawrotowych chłoniaków.

6.1. Wybrane nowe przeciwciała monoklonalne
6.1.1. Wolne przeciwciała monoklonalne
W dotychczasowych i jeszcze trwających badaniach ocenia się przeciwciała monoklonalne ukierunkowane wobec różnych charakterystycznych
białek obecnych na komórkach chłoniakowych. Cząsteczka różnicowania
CD20 jest obecna na komórkach B większości chłoniaków nieziarniczych
i stanowi dobry cel dla ewentualnej antychłoniakowej odpowiedzi immunologicznej. Najbardziej obiecującym spośród przeciwciał monoklonalnych
skierowanych przeciw antygenowi CD20 wydaje się obinutuzumab,
humanizowane przeciwciało monoklonalne typu II. W ramach badania
klinicznego GAUGUIN II fazy wykazano jego dobrą skuteczność w terapii
opornych na leczenie lub nawrotowych postaci indolentnych oraz agresywnych chłoniaków B-komórkowych i akceptowalny poziom toksyczności
[20, 21]. Wybitną skuteczność związku stwierdzono w innym badaniu II fazy
(GAUDI) w chłoniaku grudkowym o również opornym lub nawrotowym
charakterze, gdzie skojarzenie obinutuzumabu z chemioterapią CHOP
wiązało się z uzyskaniem odsetka odpowiedzi rzędu 93-96% [22]. U pacjentów z nawrotowymi indolentnymi chłoniakami B-komórkowymi
w badaniu III fazy (GADOLIN) wykazano istotnie dłuższe PFS przy dodaniu
obinutuzumabu do bendamustyny [23]. W randomizowanym badaniu II Fazy
GAUSS porównywano skuteczność obinutuzumabu z rituximabem u chorych z nawrotowymi chłoniakami indolentnymi i choć udało się wykazać
wyższy odsetek odpowiedzi obiektywnych w przypadku obinutuzumabu,
ostatecznie czas wolny od progresji pozostawał taki sam jak przy stosowaniu
rituximabu [24]. Interesujące wydaje się porównanie obinutuzumabu
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z rituximabem jako ewentualnego składnika immunochemioterapii. Na
pytanie czy obinutuzumab zastąpi rituximab w standardach immunochemioterapii odpowiedzieć mogą dwa toczące się obecnie badania kliniczne
III fazy GOYA i GALLIUM, prowadzone odpowiednio dla DLBCL
i chłoniaków indolentnych.
Innym testowanym przeciwciałem monoklonalnym ukierunkowanym
przeciw cząsteczce CD20 jest ofatumumab. Przeprowadzone dotąd badania
wskazują, że jego zastosowanie w monoterapii u pacjentów z oporną/
nawrotową postacią chłoniaka grudkowego, DLBCL oraz MCL wiąże się
z uzyskaniem u części pacjentów odpowiedzi obiektywnych [25-27].
Ublituximab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne skierowane
wobec epitopów cząsteczki CD20. W porównaniu z rituximabem i ofatumumabem charakteryzuje się znacznie większą zdolnością do aktywacji ADCC
dzięki zmodyfikowanej sekwencji fragmentu Fc, wykazujacej większe
powinowactwo do receptora FcRIII [28]. W badaniu klinicznym I fazy
wykazano odpowiedź na stosowanie oblituximabu u pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi leczonych wcześniej przy pomocy rituximabu [29].
W badaniu klinicznym II fazy została wykazana przydatność oblituximabu
w połączeniu z ibrutynibem w leczeniu chorych z opornym/nawrotowym
chłoniakiem z komórek płaszcza, gdzie wykazał wysoką aktywność i bezpieczeństwo, odsetek odpowiedzi obiektywnych był istotnie wyższy niż przy
stosowaniu samego ibrutynibu (87% vs 66%), podobnie jak odsetek
odpowiedzi całkowitych (33% vs 17%) [28].
Kolejnym interesującym celem molekularnym w terapii chłoniaków
B-komórkowych jest cząsteczka CD19, ulegająca ekspresji praktycznie
wyłącznie na komórkach B oraz utrzymująca się na nich także w momencie
wygasania ekspresji CD20 [30]. Badane są dwa przeciwciała monoklonalne
anty-CD19: MEDI-551 oraz MOR-208. W dotychczas przeprowadzonych
badaniach klinicznych wykazały one działanie terapeutyczne u chorych
z opornym/nawrotowym chłoniakiem grudkowym lub DLBCL [31, 32].
Otlertuzumab to humanizowane przciwciało monoklonalne skierowane
przeciwko cząsteczce CD37 znajdującej się na zdrowych oraz chłoniakowych limfocytach B [33]. W badaniau klinicznym I fazy zademonstrowano dobrą tolerancję leku u pacjentów z chłoniakami B-komórkowymi,
a w kolejnym wykazano także dobre wyniki leczenia tych chorych przy
pomocy otlertuzumabu skojarzonego z rituximabem i chemioterapią (ORR
83%) [34, 35].

6.1.2. Przeciwciała monoklonalne sprzężone z lekami
Brentuximab vedotin stanowi chimeryczne przeciwciało monoklonalne
swoiste wobec cząsteczki CD30 będącej markerem powierzchniowym ReedSternberga w chłoniaku Hodgkina, gdzie pełni funkcję receptora z grupy
receptorów dla czynników martwicy nowotworu. Przeciwciało jest kowalencyjnie związane z aurystatyną E jednometylowaną (MMAE), która po
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przyłączeniu się przeciwciała do białka CD30 i internalizacji powstałego
kompleksu zostaje uwolniona we wnętrzu komórki, gdzie hamuje polimeryzację mikrotubul, blokuje podziały komórkowe i wywyołuje apoptozę
komórki[36] Brentuximab vedotin jest wskazany u pacjentów z chłoniakiem
Hodgkina po niepowodzeniu auto-HSCT lub co najmniej dwóch innych linii
leczenia u chorych niekwalifikujących się do autotransplantacji a także
w angioimmunoblastycznym chłoniaku T-komórkowym, w Polsce jednak
lek ten dotąd nie uzyskał refundacji. Prowadzone są badania kliniczne nad
jego wykorzystaniem także w leczeniu innych chłoniaków. W badaniu
klinicznym II fazy wykazano skuteczność brentuximabu vedotin u chorych
z DLBCL, przy czym efekt terapeutyczny okazał się niezależny od poziomu
ekspresji białka CD30 w materiale histologicznym [37].
Inotuzumab ozogamycyna to humanizowane przeciwciało monoklonalne
skierowane przeciw cząsteczce CD22 i sprzężone z kalicheamycyną, której
mechanizm działania polega na alkilacji DNA [38]. Stosowane w badaniach I
i I/II fazy w skojarzeniu z rituximabem wykazało dobrą skuteczność
i bezpieczeństwo, jednak wyniki te nie potwierdziły się w późniejszym
badaniu fazy III.
Polatuzumab vedotin jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko cząsteczce CD79b i związanym z tą
samą toksyną co brentuximab. Białko CD79b jest obecne na wszystkich
limfocytach B i odgrywa ważną rolę w przezbłonowej transdukcji sygnału
z receptora BCR. W badaniach klinicznych polatuzumab vedotin był
stosowany u pacjentów z opornymi lub nawrotowymi chłoniakami
nieziarniczymi, wykazując skuteczność kliniczną (ORR 55%) oraz działania
niepożądane, spośród których największe nasilenie przyjmowała hematoi neurotoksyczność [39]. Obecnie wciąż trwają badania kliniczne oceniające
efekty stosowania polatuzumabu vedotin w połączeniu z chemioterapią oraz
rituximabem lub obinutuzumabem u pacjentów z chłoniakami B-komórkowymi.
W historii prób stosowania w leczeniu nowotworów przeciwciał
monoklonalnych sprzężonych z silnymi toksynami nie brakowało także
przypadków występowania ciężkich działań niepożądanych. Stosowany do
terapii ostrej białaczki mieloblastycznej w latach 2000-2010 gemtuzumab
ozogamycin został ostatecznie wycofany z rynku z uwagi na wykazane
w badaniach znaczące ryzyko choroby wenookluzyjnej i wzrost śmiertelności u pacjentów. Obecnie testowane przeciwciała monoklonalne, przynajmniej w dotychczasowym okresie obserwacji, wydają się prezentować
dobry profil bezpieczeństwa i niewielką ilość działań niepożądanych.

124

Immunoterapia chłoniaków nieziarniczych i chłoniaka Hodgkina
– dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy na przyszłość

6.1.3. Przeciwciała monoklonalne sprzężone z radioizotopami
90Y-Ibritumomab tiuxetan jest rekombinowanym mysim przeciwciałem
monoklonalnym o swoistości wobec antygenu różnicowania CD20,
związanym z izotopem promieniotwórczym itru-90, emitującym promieniowanie beta (elektronowe). Badania fazy III wykazały jego skuteczność
w leczeniu konsolidującym po uzyskaniu remisji po I linii leczenia
w zaawansowanym chłoniaku grudkowym, bez znamiennej toksyczności.
[40] Poszukiwano także możliwej użyteczności ibritumomabu-tiuxetan
w leczeniu postaci opornych/nawrotowych chłoniaków B-komórkowych.
Badanie nad zastosowaniem ibritumaomabbu w monoterapii w leczeniu
opornego/nawrotowego DLBCL wykazało jego skuteczność kliniczną w tej
grupie [41]. Niektóre grupy ekspertów dopuszczają obecnie możliwość
stosowania radioimmunoterapii w leczeniu konsolidującym po pierwszej
remisji chłoniaka grudkowego [16]. Wydaje się jednak, że nie ma na to
przekonujących dowodów, w związku z brakiem randomizowanych badań
klinicznych porównujących ibritumomab z rituximabem w leczeniu
podtrzymującym [7, 8].
131I-Tositumomab stanowi mysie przeciwciało monoklonalne ukierunkowane przeciwnko białku CD20 i skoniugowane z izotopem 131I. W badaniu
II fazy tositumomab był podawany pacjentom z zaawasowanym chłoniakiem
grudkowym po uzyskaniu remisji (CR/PR) w pierwszej linii leczenia
schematem CHOP [42]. Wśród pacjentów stawierdzono 90% odsetek
odpowiedzi (w tym 69% pacjentów wykazała CR), przeżycia pięcioletnie
uzyskano dla 87% pacjentów a PFS 67%.

6.2. Blokada cząstek anergii szlaku PD-1/PD-L1
Właściwa odpowiedź immunologiczna na komórki nowotworowe jest
jedną z koncepcji dotyczących zabezpieczania przed rozwojem nowotworu.
Rozpoznanie komórek o nieprawidłowych właściwościach, wykazujących
cechy komórek transformowanych zachodzi dzięki odrębności na ich
powierzchni antygenów o nieco odmiennej od komórek zdrowych strukturze,
które mogą być swoiscie rozpoznane przez limfocyty T. Rozpoznanie takie
zachodzi przy pomocy receptorów TCR tych komórek, jednak doprowadzi
do aktywacji, proliferacji i indukcji odpowiedzi immunologicznej tylko
w warunkach, gdy zostaje poparte także drugim sygnałem otrzymanym przez
limfocyt. Cząstka CD28 w głównej mierze odpowiadająca za odebranie
drugiego sygnału do aktywacji ulega konstytutywnej ekspresji na
powierzchni limfocytu T. Oprócz tej regulacji pozytywnej, prawidłowe
funkcjonowanie układu immunologicznego wymaga także negatywnych
mechanizmów kontrolnych. Receptor PD-1 należący do tej samej rodziny
receptorów co cząsteczka CD28 jest jednym z najważniejszych mecha-
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nizmów kontroli negatywnej nad odpowiedzią immunologiczną umożliwiających utrzymanie tolerancji i terminację odpowiedzi na antygeny obce [43].
Receptor programowanej śmierci komórki (PD-1, programmed death-1)
ulega zwięksoznej ekspresji na aktywowanych komókach układu immunologicznego w tym limfocytach B, T monocytach oraz komókach dendrytycznych [43]. Po związaniu swoistego ligandu (PD-L1 lub PD-L2) pobudzenie receptora skutkuje przesłaniem do wnętrza komórki odpornościowej
sygnału hamującego jej zdolność do aktywacji [43]. Przedłużająca się
stymulacja antygenowa np w przebiegu przewlekłej choroby wirusowej
prowadzi do długotrwałego utrzymywania się podwyższonej ekspresji PD-1
na limfocytach, co skutkuje “wyczerpaniem” limfocytu tj jego odwracalną
niezdolnością do pełnienia funkcji efektorowych [44]. Komórki wielu typów
nowotworów mogą wykazywać eksresję ligandów cząstki PD-1 i wyzwalać
stan “wyczerpania” limfocytów obwowowych, w ten sposób unikając nadzoru mmunologicznego. Przeciwciała monoklonalne badane w terapii
chłoniaków i wielu nowotworów litych pozwalają na odwrócenie tego stanu
i zwiększenie efektywności działania układu odpornościowego wobec
komórek nowotworowych.
Pidilizumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne swoiste wobec
cząsteczki PD-1. W badaniu II fazy wykazano jego aktywność przeciwnowotworową u pacjentów z nawrotowym DLBCL i pierwotnym B-komórkowym
chłoniakiem śródpiersiowym (PBML) po auto-HSCT, gdzie odsetek uzyskanych odpowiedzi obiektywnych wynosił 51% a kompletnych remisji 34%.
[45] W innym badaniu, poświęconym nawrotowemu/opornemu chłoniakowi
grudkowemu pidilizumab w połączeniu z rituximabem pozwolił na
osiągnięcie odpowiedzi u 66% pacjentów, a całkowitych remisji choroby
u 52%, przy wciąż korzystnym profilu bezpeczeństwa [46].
Nivolumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym
skierowanym przeciw PD-1. Próby stosowania w badaniach klinicznych są
zachęcające: odsetki odpowiedzi obiektywnych u chorych z opornymi
i nawrotowymi chłoniakami B-komórkowymi okazują się wysokie, a ilość
działań niepożądanych niewielka [47].
Pembrolizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-PD-1,
okazuje się również mieć istotną aktywność przeciwchłoniakową, co
wykazano w badaniach klinicznych I fazy u pacjentów z PMBL lub
zespołem Richtera [48, 49].

6.3. Rekombinowane cytokiny
Nasilenie przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej może być
osiągnięte także w wyniku podawania odpowiednich zrekombinowanych
cytokin. Denileukina diftytoks jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym cząsteczkę interleukiny 2 sprzężoną z toksyną błoniczą [50]. Od 1999
roku lek ten jest objęty rejestracją FDA do leczenia skórnego chłoniaka
T-komórkowego [51]. W przeprowadzonym badaniu klinicznym II fazy
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stwierdzono, że wykazuje także aktywność w nawrotowych lub opornych
przypadkach innych typów histologicznych chłoniaka T-komórkowego. [52]
W ostatnich latach badano także przydatność denileukiny diftytoks w terapii
chłoniaków B-komórkowych. Zastosowana w I linii leczenia w skojarzeniu
z rituximabem u chorych z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym
denileukina diftytoks spowodowała jednak znaczne zwiększenie toksyczności leczenia bez przełożenia na jego skuteczność [53].

6.4. Limfocyty T z receptorem chimerycznym (scFvTCR)
Terapia przy pomocy ludzkich limfocytów T posiadających chimeryczny
receptor TCR o zmodyfikowanej swoistości (CAR-T, chimeric antigen
receptor T cells) stanowi kolejną interesujacą ścieżkę immunoterapii
chłoniaków złośliwych. W metodzie tej limfocyty T cytotoksyczne
wyizolowane z krwi obowodowej pacjenta poddaje się modyfikacjom
genetycznym tak, aby uzyskać specyficzność receptora TCR wobec antygenu
określonego nowotworu, np CD19 w przypadku chłoniakó B-komórkowych.
W tym celu sekwencja kodująca część zmienną przeciwciała anty-CD19
zostaje wprowadzona do materiału genetycznego limfocytu T w locus
odpowiadającym segmentom genowym dla części zmiennej TCR. Podjęto
próby zastosowania terapii limfocytami CAR-T o swoistości anty-CD19 na
niewielkiej grupie pacjentów z indolentnymi chłoniakami nieziarniczymi
oraz DLBCL [54]. Wyniki badania okazały się zachęcające, wszyscy
włączeni pacjenci z indolentnymi chłoniakami oraz 6 z 7 zakwalifikowanych
pacjentów z DLBCL wykazało odpowiedź na leczenie, spośród nich
9 chorych zyskało remisję trwającą kilka miesięcy po zakończeniu leczenia.
Inne badanie, obejmujące chorych z opornymi DLBCL, MCL i FL, wykazało
istnienie odpowiedzi obiektywnych na zastosowane CAR-T u 68% chorych,
u 62% badancyh pacjentów w ciągu roku obserwacji po leczeniu nie doszło
do progresji choroby [55].

7. Podsumowanie
Immunoterapia stanowi metodę leczenia systemowego o ugruntowanym
znaczeniu w leczeniu pacjentów z nowotworami litymi (np trastuzumab
w raku piersi, czy cetuximab lub bewacizumab w raku jelita grubego) oraz
chłoniakami B-komórkowymi (rituksymab). Choć metoda ta nie jest
całkowicie wolna od działań niepożądanych, to w porównaniu do szeroko
stosowanych klasycznych form leczenia onkologicznego wykazuje
korzystniejszy profil bezpieczeństwa i jest zwykle lepiej tolerowana przez
pacjentów. Jak pokazują dotychczasowe próby kliniczne, możliwe jest także
dodanie metod immunologicznych do standardowej chemioterapii bez
znaczącego zwiększenia ilości działań niepożądanych. W przeciągu ostatnich
10 lat podjętych zostało wiele badań klinicznych nad zastosowaniem metod
immunologicznych do walki z chłoniakami złośliwymi, z czego wiele

127

Katarzyna Schab, Magdalena Amarowicz, Marcin Urbańczuk

zakończyło się pozytywnymi wynikami. Wartym odnotowania jest fakt, że
przeważająca część dotychczasowych badań klinicznych dotyczyła chorych
z postaciami nawrotowymi lub opornymi rozrostów, po przynajmniej jednaj,
a zwykle kilku innych liniach leczenia chemicznego. Wznowa, zwłaszcza
w przypadku chłoniaków o agresywnym przebiegu, jest zwykle trudna do
leczenia i w wielu typach chłoniaków praktycznie stanowi predykator
nieuleczalności choroby. Skuteczność metod immunoterapii u pacjentów
z nawrotową lub oporną chorobą, obciążonych toksycznością wczśniejszych
terapii świadczy o znacznej wartości i potencjale tych metod. Formy
immunoterapii wykazujące skuteczność kliniczną w badaniach mogą
stanowić w przyszłości cenną opcję terapeutyczną i zmienić rokowanie
nawet w trudnych do leczenia postaciach nowotworów hematologicznych.
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Immunoterapia chłoniaków nieziarniczych i chłoniaka Hodgkina
– dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy na przyszłość
Streszczenie
Chłoniaki złośliwe to heterogenna grupa chorób rozrostowych wywodzących się z limfocytów
B lub T obwodowych narządów limfatycznych, zróżnicowana pod względem przebiegu, leczenia
oraz rokowania. Mimo dużej wrażliwości chłoniaków na chemio- i radioterapię, metody te
okazują się jednak niewystarczające do uzyskania trwałej remisji choroby u wszystkich
pacjentów. Immunoterapia jest obecnie ważną częścią leczenia systemowego wielu typów
histologicznych chłoniaków B-komórkowych. W praktycznym użyciu znajduje się przeciwciało
chimeryczne anty-CD20, rituksymab, stosowane w połączeniu z chemioterapią i poprawiające
wyniki leczenia u pacjentów z B-komórkowymi chłoniakami niezairniczymi. Inne metody
immunoterapii chłoniaków (m.in. nowe przeciwciała monoklonalne anty-CD20, anty-CD19,
anty-CD37 oraz blokada cząstek PD-1/PD-L1) znajdują się obecnie na różnym etapie badań
klinicznych. W nieniejszej pracy prezentujemy obecne standardy immunoterapii chłoniaków
złośliwych oraz przegląd badań nad nowymi metodami leczenia immunologicznego, które
w przyszłości mają szansę stać się standardem.
Słowa kluczowe: chłoniaki złośliwe, przeciwciała monoklonalne, anty-PD-1

Immunotherapy of non Hodgkin lymphomas and Hodgkin disease
– the present achievements and future perspectives
Abstract
Lymphomas are a heterogenous group of proliferative diseases derived from B or T cells in the
peripheral lymphoid organs, of divergent course, treatment protocol and prognosis. In spite
of good chemo- and radio-sensitivity of lymphomas, the standard methods appear to be inefficient
in inducing permanent response in all the patients. Immunotherapy constitutes an important
element of systemic treatment in many histological types of B-cell non-Hodgkin lymphomas. An
agent of well-documented clinical utility is rituximab, a chimeric anti-CD20 monoclonal
antibody, which addition to standard chemotherapy regimens significantly improved the
treatment outcomes. The other methods of immunotherapy in lymphomas (new monoclonal
antibodies anti-CD20, anti-CD19, anti-CD37 and blockade of the PD-1/PD-L1 axis) are still
under investigation in clinical trials. This paper is an overview of current standards of treatment
in malignant lymphomas as well as the new possible ways of immunotherapy, that have chance
for becoming standard in the future.
Keywords: lymphomas, monoclonal antibodies, anti-PD-1
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Zmiana profilu stężeń mRNA genów SMAD
związanych z kanoniczną ścieżką sygnałową
aktywowaną przez TGF-β w raku endometrium
1. Wstęp
Rak endometrium, czyli rak trzonu macicy jest jednym z najczęściej
występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Największą zachorowalność na tego typu nowotwór rejestruje się w państwach zachodnich
czyliwysoko rozwiniętych gospodarczo. Najwyższe współczynniki zachorowalności na raka trzonu macicy rejestruje się w Europie, Australii oraz
w państwach Ameryki Północnej. Kraje Azjii i Afryki cechują najniższe
współczynniki zachorowalności na tego typu nowotwory [1]. W Polsce rak
endometrium jest najczęściej występującym nowotworem narządów
płciowych kobiet. Dodatkowo,odnotowuje się wzrost ilości przypadków
zachorowań na nowotwór złośliwy trzonu macicy. Przypuszcza się, że wraz
z rozwojem gospodarczym naszego kraju oraz starzeniem się społeczeństwa
trend ten się zachowa [2, 3]. Rak trzonu macicy możetakże występować
u kobiet w wieku poniżej 45 lat. Najwięcej zachorowań na nowotwory
złośliwe tego narządu rejestruje się u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Co
jest widoczne w wprostproporcjonalnym wzroście występowania raka
endometrium w stosunku do wzrostu wieku kobiety [1]. Czynnikami
przyczyniającymi się do rozwoju raka endometrium są: cukrzyca, otyłość,
nadciśnienie tętnicze, dieta bogato tłuszczowa, nieprawidłowo stosowana
terapia hormonalna, a także predyspozycje rodzinne [4]. W oparciu
o charakterystykę kliniczno-patologiczną oraz molekularną wyróżnia się dwa
typy raka endometrium: typ I- endometrioidalny, czyli pierwotny gruczolakorak endometrium, związany ze stymulacją estrogenową oraz typ
II – nieendometrioidalny. Nowotwory endometrioidalne stanowią około 80%
wszystkich nowotworów złośliwych trzonu macicy. Pozostałe raki endometrium (20%) rozwijają się bez stymulacji estrogenowej [5].
1
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W diagnozowaniu raka endometrium nie przeprowadza się badań
skriningowych, tak jak w przypadku raka sutka lub raka szyjki macicy. Fakt
ten sprawia, że naszym głównym działaniem profilaktycznym pozostaje
ścisła kontrola kobiet w wieku pomenopauzalnym, czyli należących do grupy
zwiększonego ryzyka. Okresowe poddawanie narządów rozrodczych badaniom USG pozwala ustalić nieprawidłowy obraz błony śluzowej macicy.Stopień klinicznego zaawansowania raka endometrium określa się na
podstawie analizy histopatologicznej która jest podstawą do rozpoznania raka
endometrium. Stopień histopatologicznego zróżnicowania raka endometrium
(ang. G- grading) stanowi ważny czynnik rokowniczy, będący wykładnikiem
jego agresywności biologicznej oraz nakreślający postępowanie lecznicze
[6, 7]. Przez ostatnie 30 lat prowadzone są liczne badania nad molekularnym
mechanizmem powstawania oraz rozwoju raka endometrium, które
dostarczyły nam wiele nieznanych dotychczas faktów. Na ich podstawie
opisanowiele charakterystycznych zmian molekularnych dla tego nowotworu
złośliwego. Rola wielu genów i ich produktów została ustalona, jednakże
wiele mechanizmów nadal pozostaje niewyjaśnionych. Pomimo, że nasza
wiedza stale rośnie, nadal dysponujemy małą ilością markerów molekularnych, które umożliwiły by nam sprecyzowanie ryzyka choroby oraz jej
wczesne diagnozowanie. W ostatnim czasie duże nadzieje pokłada się w tak
zwanej terapii celowanej w walce z nowotworem. Jednakżeproces
kancerogenezy nie jest następstwem uszkodzenia funkcji pojedynczego genu,
lecz całych zespołów kontrolujących liczne szlaki metaboliczne i regulacyjne
w komórce [3, 8].
W kanoniczną ścieżkę sygnałową TGF-β zaangażowane są ligandy,
specyficzne receptory błonowe oraz wewnątrz cząsteczkowe mediatory.
Ligandami są cytokiny z rodziny TGF-β (ang. TGF-β- trans forming growth
factor type beta) w skład, której wchodzi ponad 40 białek o podobnej
strukturze oraz funkcji. Cytokiny TGF-β są wielofunkcyjnymi regulatorami
wielu procesów biologicznych zachodzących w ludzkim organizmie. Białka
te, są zaangażowane między innymi w takie procesy jak morfogenezę,
rozwój zarodka, regulację odpowiedzi immunologicznej, gojenie się ran,
a także za proces zapalny czy nowotworzenie. W rodzinie cytokin TGF-β
wyróżnia się kilka podrodzin takich jak: TGF-β, białko syntetyzowane
w komórkach węzła zarodkowego (ang. NODAL – nodal growth differentiation factor), inhibiny, aktywiny, białkamorfogenetycznekości (ang. BMPs
– bone morphogenetic proteins) oraz czynniki wzrostu i różnicowania (ang.
GDFs – growth and differentiation factors). Białka wiążą się ze swoistymi
przez-błonowymi receptorami o aktywności kinazy serynowo-treoninowej.
Wyróżniamy 2 typy receptorów: TβRI i TβRII. W komórkach ssaków
występuje 7 rodzajów receptorów TβRI oraz 5 rodzajów TβRII. Dodatkowo
cząsteczkiTGF-β mogą wchodzić w interakcje z korecepotrami – TβRIII.
Główną rolą koreceptorów jest ułatwianie dostępu ligandów do receptorów
typu I i II prowadząc do inicjacji przekazywania sygnału. Wówczas dochodzi
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do fosforylacji domeny GS (ang. GS-glycine/serine) i aktywacji receptora.
Zmiany konformacyjne TβRII przyczyniają się do wzrostu powinowactwa
tego receptoru do TβRI. W strukturze receptora TβRI następują zmiany
konformacyjne, prowadzące do aktywacji domeny kinazowej. Wewnątrz
cząsteczkowe mediatory przyłączają się do aktywnegoreceptora TβRI.
Dalszy przekaz sygnału zachodzi za pośrednictwem odpowiednich białek do
jądra komórkowego. W jądrze komórkowym dochodzi do transkrypcji
odpowiednich genów komórkowych, która jest uruchamiana przez
odpowiednie czynniki transkrypcyjne. W kanonicznej ścieżce sygnałowej
mediatorami są białka z rodziny SMAD (ang. SMAD – Sma and Mad related
proteins).W organizmie człowieka syntetyzowane jest osiem białek SMAD
z czego SMAD1, -2, -3, -5 i -8 zaliczamy do grupy R-SMAD (ang. R-SMADreceptor-associated SMAD) będącymi substratami dla receptora typu I.
Druga grupa to Co-SMAD (ang. Co-SMAD- co-operating SMAD) do której
zaliczamy SMAD4. Tworzy on kompleksy z białkami pochodzącymi z grupy
R-SMAD. Ostatnią grupę są tzw. I-SMAD (ang. I-SMAD – inhibitory
SMAD) w skład której wchodzą białka SMAD6 i 7. Ich zasadniczą rolą jest
hamowanie interakcji TβRI-R-SMAD oraz R-SMAD-Co-SMAD. Analiza na
poziomie molekularnym wszystkich komponentów biorących udział
w kanonicznej ścieżce sygnałowej, może dać nam odpowiedź na ich
kluczową rolę w nowotworzeniu endometrium [9, 10, 11].

2. Cel pracy
Celem pracy była analiza porównawcza profilu ekspresji 184 mRNA
ścieżki kanonicznej TGF-βwybranych na podstawie bazy danych Affymetrix
i danych literaturowych, w wycinkach raka endometrium w odniesieniu do
endometrium prawidłowego oraz wyodrębnienie genów, których ekspresja
może stanowić uzupełniający marker diagnostyczny lub cel terapeutyczny
w raku endometrium.

3. Materiały i metody
Wycinki tkankowe poddawane analizie pobrano z gruczolakoraka
endometrium oraz z błony śluzowej trzonu macicy pacjentek, u których nie
odnotowano zmian nowotworowych. Pacjentki z niestwierdzoną zmianą
nowotworową stanowiły grupę kontrolną (K). Do tej grupy zaliczono
6 pacjentek w przedziale wiekowym 41 do 74 lat. Średnia wieku kobiet
w grupie kontrolnej wynosiła 51,4 lata. Pacjentki u których zdiagnozowano
endometrioidalny rak endometrium stanowiły grupę 18 kobiet, będące
w zakresie wieku od 47 do 80 lat. Średnia wieku kobiet w grupie badanej
wynosiła 60,4 lat. Zgodę na oznaczenie ekspresji genów w badanym
materiale wydała Komisja Bioetyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach (KNW/022/KB1/66/13).
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Ekstrakcja całkowitego RNA z badanego materiału stanowiło pierwszy
etap w rozpoczętej analizie molekularnej. Ekstrakcji dokonano przy użyciu
odczynnika TRIzolTM (Invitrogen, Carsbald, CA), zgodnie z instrukcją
dołączoną przez producenta. Badany materiał oczyszczono przez trawienie
DNazą I ( deoksyrybonukleazą I) na kolumnach zestawu RNeasy Mini Kit
(Qiagen, Valencia, CA). Ocenę ilościową oraz jakościową dokonano
odpowiednio przy użyciu spektrofotometru Gene Quant II (Pharmacia
Biotech, Cambridge, UK) oraz przez zastosowanie elektroforezy agarowej.
W syntezie dsDNA (ang. dsDNA – double-strand DNA) wykorzystano
około 8 μg całkowitego RNA. Syntezę przeprowadzono przy wykorzystaniu
zestawu Invitrogen SuperScript Choice System (Gibco BRL SuperScript Life
Technologies). Otrzymane dwuniciowe DNA stanowiło matrycę do syntezy
biotynylowanego cRNA z użyciem zestawu BioArray HighYield RNA
Transcript Labeling Kit (Enzo Life Science, NY). Na kolumnach RNeasy
Mini Kit (Qiagen, Gmbh, Hilden Germany) oczyszczono wyznakowany
biotyną cRNA. Produkt oczyszczenia poddano fragmentacji i hybrydyzacji
z mikromacierzą Human Genome Arrays HG-U133A (Affymetrix, Santa
Clara, CA). Ze zastosowaniem kompleksu streptawidyna-fikoerytryna
poddano znakowaniu zhybrydyzowany z mikromacierzą cRNA. Przy
wykorzystaniu skanera GeneArray Scanner G2500A (Agilent Technologies,
CA) odczytano intensywność sygnałów fluorescencji na płytce odpowiadającą 22283 mRNA.
Normalizacja została przeprowadzona metodą RMA dokonano również
porównania stopnia rozproszenia sygnałów fluorescencji w grupach transkryptomów, sprawdzono poprawność wykonania mikromacierzy na
podstawie analizy współczynnika 3’/5’ oraz przeprowadzono kontrolę hybrydyzacji mRNA z mikromacierzą. Dzięki normalizacji wyników eliminowane
są różnice w intensywności fluorescencji pomiędzy analizowanymi
mikromacierzami wynikającymi z różnego czasu przeprowadzenia eksperymentu, a także redukowane są różnice związane z poziomem tła fluorescencjii danej mikromacierzy. Na podstawie bazy danych NetAffxTM firmy
Affymetrix oraz danych literaturowych wyszukano numerów (tzw. ID)
genów SMAD biorących udział w kanonicznej ścieżce sygnałowej aktywowanej przez TGF- β obecne na płytce HG-U133A. W dalszej analizy
typowano geny różnicujące tkankę nowotworową od prawidłowej
wykorzystując w tym celu program Gene Spring 13.0 (Agilent Technologies,
CA) dzięki któremu dokonano analiz statystycznych. Do oceny genów
różnicujących użyto testu ANOVA zpost-hoc Tukey’a. Wyniki charakteryzujące się wartością p<0.05 przyjmowano za statystycznie istotne.
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4. Analiza wyników badań
Znormalizowane wyniki poddano ocenie i porównanie profilu stężeń
badanych transkryptów oznaczanych na 23 mikromacierzach HG-U133A.
Analizie z zastosowaniem mikromacierzy oligonukleotydowej HG-U133A
poddano 184 ID genów SMAD związanych z kanoniczną ścieżką sygnałową
aktywowaną przez TGF-β.Przy zastosowaniu testu jednoczynnikowej
ANOVA dla 184 mRNA ścieżki kanonicznej TGF-β uzyskano 49 mRNA,
u których zaobserwowano istotną statystycznie różnicę pomiędzy poszczególnymi stadiami histopatologicznymi raka endometrium wporównaniu do
kontroli przy założeniu, że wartość p<0.05. Wraz ze zwiększaniem kryterium
determinujące siłę różnicowania transkryptomów od p<0.05 do p<0.005
obserwowano stopniowe zmniejszenie liczby kopii mRNA różnicujących
próby badane od próby kontrolnej. Przy założeniu że wartość p< 0.02,
p<0.01, p<0.005 obserwowano odpowiednio dla 32, 30 oraz 12 mRNA
istotną statystycznie różnicę stężeń w gruczolakoraku endometrium
w porównianiu do kontroli.
W kolejnym etapie analizy statystycznej wykorzystano test post-hoc
Tukey’a, w celu uzyskania róznic pomiędzy poszczególnymi stadiami raka
endometrium. Otrzymano istotne statystycznie wyniki dla 11, 30, 14 mRNA
różnicujących odpowiednio G1, G2 G3 od kontroli. Wyniki te zestawiono na
diagramie Venn’a (Wykres 1) w celu uzyskania informacji, które geny
ulegają ekspresji w zależności od stopnia histopatologicznego zróżnicowania
gruczolakoraka endometrium. Odpowiendio dla G1 i G2 było to 4 oraz 12
genów a dla G3 zmiana ekspresji była charakterystyczna tylko dla 1 genu.

Wykres 1. Diagram Venna wskazuje brak podobnego profilu ekspresji transkryptów SMAD
ścieżki kanonicznej TGF-β pomiędzy grupami G1 vs K, G2 vs K oraz G3 vs K. Objaśnienia: G1,
G2, G3 – stopnie histopatologicznego zróżnicowania raka endometrium; K – grupa kontrolna
(endometrium prawidłowe)
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W tabeli 1 przedstawiono transkrypty genów SMAD związanych
z kanoniczną ścieżką sygnałową aktywowaną przez cytokiny z rodziny TGFβ różnicujące poszczególne grupy przy założeniu, że wartość p<0.05 oraz
parametr FC>1.1. W tabeli określono kierunek obserwowanych zmian, to
znaczy wyciszenie genu lub jego nadekspresję. Zaznaczono to na podstawie
obserwowania odpowiednio redukcji sygnału fluorescencji oraz wzrost tego
sygnału dla badanych transkryptów.
Tabela 1. Geny SMAD ścieżki kanonicznej TGF-β różnicujące gruczolakoraka endometrium
w stopniu G1, G2, G3 od endometrium niezmienionego nowotworowo (K) dla p <0,05, FC>1.1
Badane
grupy
G1 vs
K

G2 vs
K

G3 vs
K

P

FC

201808_s_at
202132_at
205397_x_at
211808_s_at
201280_s_at
202640_s_at
203603_s_at
209487_at
209651_at
210362_x_at
210757_x_at
211518_s_at
213281_at
214684_at
215458_s_at
221729_at

Symbol
genu
ENG
WWTR1
SMAD3
CREBBP
DAB2
RANBP3
ZEB2
RBPMS
TGFB1I1
PML
DAB2
BMP4
JUN
MEF2A
SMURF1
COL5A2

0.00865
0.00551
0.02903
0.03493
0.00241
0.00936
0.00630
0.00551
0.00030
0.00551
0.00551
0.03976
0.04009
0.02903
0.00716
0.00551

1.66033
1.88590
1.64511
1.90905
-4.67040
-1.65319
1.35783
-1.90649
-7.44530
1.45281
2.55815
-1.60638
-2.02776
-1.61018
1.47539
-6.64156

Zmiana
ekspresji
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
redukcja
redukcja
wzrost
redukcja
redukcja
wzrost
wzrost
redukcja
redukcja
redukcja
wzrost
redukcja

212484_at

FAM89B

0.03343

-1.59423

redukcja

ID

Chromosom
9q34.11
3q25.1
15q22.33
16p13.3
5p13.1
19p13.3
2q22.3
8p12
16p11.2
15q24.1
5p13.1
14q22.2
1p32.1
15q26.3
7q22.1
2q32.2
11q13.1

Źródło: Opracowanie własne. Objaśnienia: G1, G2, G3- stopnie histopatologicznego zróżnicowania raka endometrium; K – grupa kontrolna (endometrium prawidłowe); ID – numer
identyfikacyjny sondy na mikromacierzy HG-U133A; p- wartość wskazująca siłę różnicowania
kopii mRNA; FC (ang. fold change) wartość wskazująca na wielokrotność różnicy (log2 )
sygnałów fluorescencji pomiędzy transkryptomami grup badanych G1, G2, G3 a kontrolą (K)
oraz kierunek obserwowanej zmiany: redukcja- spadek fluorescencji lub wzrost- zwiększenie
sygnału fluorescencji dla danych transkryptów

Mapy „ciepła” (Wykres 2) posłużyły do wizualizacji zmian profilu
ekspresji genów specyficznych dla danego stopnia zróżnicowania
histopatologicznego gruczolakoraka endometrium w odniesieniu do kontroli.
Barwa żólta odpowiada średniej aktywności transkrypcyjnej genu,
a aktywności odpo-wiednio większe oraz mniejsze od średniej zmieniają się
w kierunku barwy czerownej lub niebieskiej.
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Wykres 2. Mapy „ciepła” (ang. Heatmap) obrazujące kierunek zmian ekspresji transkryptów
w raka endometrium w stopniu histopatologicznego zróżnicowania G1, G2 i G3 w porównaniu
do kontroli ( kolor żółty odpowiada wartości średniej sygnału fluorescencji na mikromacierzy,
zmiana koloru w kierunki czerwieni- wzrost liczby kopii mRNA , w kierunki koloru niebieskiego
– zmniejszenie liczby kopii mRNA). Objaśnienia: G1, G2, G3 – stopnie histopatologicznego
zróżnicowania raka endometrium; K – grupa kontrolna (endometrium prawidłowe)

Analizą statystyczną wykazano, że genami różnicującymi raka endometrium są transkrypty: dla stopnia G1 (ENG, WWTR1, SMAD3, CREBBP)
dla G2 ( DAB2, RANBP3, ZEB2, RBPMS, TGFB1I1, PML, DAB2, BMP4,
JUN,MEF2A, SMURF1, COL5A2) oraz dla G3 (FAM89B).

5. Podsumowanie
Wyniki przedstawionego badania dowodzą, że profil ekspresji transkryptów SMAD związanych z kanoniczną ścieżką TGF-β wyznaczony
metodą mikromacierzy ekspresyjnych jest różny w raka endometrium
w porównaniu z endometrium ocenionym jako histopatologicznie nie
zmienionym nowotworowo. Wyniki uzyskane tą techniką badawczą
pozwoliły na dokonaniu oceny czy ekspresja danego genu uległa zahamowaniu czy doszło do wzrostu aktywności transkrypcyjnej danego genu.
Gruczolakorak endometrium w stopniu G1 charakteryzuje wysoka
aktywność transkrypcyjna genów: ENG, WWTR1, SMAD3, CREBBP.
W przypadku stopnia G2 zaobserwowano wzrost ekspresji genów: ZEB2,
PML, DAB2, SMURF1. W stopniu G3 zaobserwowano jedynie dla jednego
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genu istotnie statystycznie różnicę ekspresji w porównaniu do kontroli i jest
to gen FAM89B którego aktywność transkrypcyjna uległa redukcji.
Przeprowadzanie badań molekularnych prowadzących do poznania
mechanizmów nowotworzenia stwarza szansę na konstruowanie nowych
terapii celujących w określone komponenty szlaków metabolicznych a także
regulacyjnych. Pełne poznanie obrazu molekularnego raka endometrium
może przyczynić się do powstania testów diagnostycznych określających
zmiany ekspresji danych genów pozwalających zdiagnozować w jakim
stopniu zaawansowania jest gruczolakorak endometrium.

6. Wnioski
Analiza statystyczna otrzymanych wyników potwierdziła uczestnictwo
genów SMAD związanych z kanoniczną ścieżką sygnałową aktywowaną
przez TGF-β w patogenezie raka endometrium. Odnotowane zmiany
poziomu ekspresji wytypowanych genów SMAD w zależności od stopnia
histopatologicznego zróżnicowania gruczolakoraka mogą wskazywać na
istotną rolę tych genów w procesie indukcji oraz/lub progresji raka
endometrium.
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Zmiana profilu stężeń mRNA genów SMAD związanych z kanoniczną
ścieżką sygnałową aktywowaną przez TGF-β w raku endometrium
Streszczenie
Przesłanką do podjęcia badań była hipoteza, że zmiana ekspresji genów SMAD związanych
z kanoniczną ścieżką sygnałową aktywowaną przez TGF-β uczestniczy w indukcji oraz/lub
progresji raka endometrium. Celem pracy była analiza porównawcza profilu ekspresji 184
mRNA genów SMAD w wycinkach raka endometrium w odniesieniu do endometrium prawidłowego oraz wyodrębnienie genów, których aktywność transkrypcyjna wykazuje istotne
statystycznie różnice. Całkowite RNA wyekstrahowano z użyciem odczynnika Trizol (Invitrogen) zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Techniką mikromacierzy
oligonukleotydowych HGU-133A (Affymetrix) wyznaczono profil ekspresji 184 transkryptów
SMAD. Ze zbioru 184 mRNA ścieżki kanonicznej TGF-β, w raku endometrium w porównaniu
do kontroli dla 49 mRNA obserwowano istotną statystycznie różnicę stężeń, przy założeniu, że
wartość p<0,05. Dalsza analiza doprowadziła do identyfikacji genów różnicujących wycinki raka
endometrium w stopniu G1, G2 i G3 w porównaniu do kontroli, które były specyficzne tylko dla
jednej z analizowanych grup raka endometrium. Analiza statystyczna otrzymanych wyników
potwierdziła uczestnictwo genów SMAD związanych z kanoniczną ścieżką sygnałową
aktywowaną przez TGF-β w patogenezie raka endometrium. Odnotowane zmiany poziomu
ekspresji wytypowanych genów SMAD w zależności od stopnia histopatologicznego zróżnicowania raka endometrium mogą wskazywać na istotną rolę tych genów w procesie indukcji
oraz/lub progresji raka endometrium.
Słowa kluczowe: gruczolakorak endometrium, SMAD, mikromacierz oligonukleotydowa

Changing the concentration profile of genes SMAD mRNA associated
with the canonical signalling pathway activated by TGF-β in
endometrial cancer
Abstract
The rationale for undertaking research hypothesis was that a changes in gene expression
associated with the canonical SMAD signaling pathway activated by TGF-β is involved in the
induction and/or progression of endometrial cancer. The aim of the study was to compare the
expression profile of 184 genes mRNA SMAD in specimens of endometrial cancer in relation to
the normal endometrium and appoint genes whose transcriptional activity showed statistically
significant differences. Total RNA was extracted using Trizol reagent (Invitrogen) according to
the instructions provided by the producer. Oligonucleotide microarray HGU-133A (Affymetrix)
was used to determined expression profile of 184 transcripts SMAD. 184 from the set of
canonical path mRNA of TGF-β in endometrial carcinoma compared to control for 49 mRNA
was observed a statistically significant difference in concentration, assuming that the value of p
<0.05. Further analysis led to the identification of genes differentially stretch degree of
endometrial cancer in G1, G2 and G3 as compared to the controls that were specific for only one
of the study groups endometrial cancer. Statistical analysis of the results confirmed participation
SMAD genes associated with the canonical signaling pathway activated by TGF-β in the
pathogenesis of endometrial cancer. The observed changes in the level of expression of selected
genes SMAD depending on the degree of histological differentiation of endometrial cancer may
indicate an important role of these genes in the process of induction and / or progression of
endometrial cancer.
Key words: endometrial cancer, SMAD, oligonucleotide microarray
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Stwardnienie zanikowe boczne – opis przypadku
1. Wstęp
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) (łac. sclerosis lateralis amyotrophica – SLA, ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS) jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym należącym do grupy chorób
neuronu ruchowego (ang. Motor Neuron Disease – MND) [1]. Objawy
kliniczne SLA związane są z uszkodzeniem górnego i dolnego neuronu
ruchowego [2]. Uszkodzenia neuronów ruchowych (motoneuronów – MNs)
występują w obrębie kory mózgu, pnia mózgu oraz rdzenia kręgowego [3].
Pierwszy opis kliniczny SLA został opracowany przez francuskiego
lekarza Jean-Martin Charcot w 1869 r. [4, 5]. Stąd choroba określana była
w Europie jako choroba Charcota. W Stanach Zjednoczonych schorzenie
nazywano chorobą Lou Gehriga, od nazwiska sportowca, który na nią
zachorował [3, 5]. Henry Louis Gehrig był amerykańskim baseballistą,
którego kariera trwała 15 lat i została przerwana w momencie pojawienia się
postępujących objawów neurologicznych. W 1941 roku, w dwa lata po
rozpoznaniu choroby, sławny baseballista zmarł, w wieku 38 lat.
W Polsce na SLA choruje około 2-3 tysiące osób, a zapadalność na tą
chorobę wynosi 4-6 pacjentów na 100000 rocznie [2, 3]. Średni wiek
wystąpienia objawów to 43-52. rok życia. Choroba nieco częściej występuje
u mężczyzn niż u kobiet [2, 6].
Etiologia i patogeneza SLA nie jest jeszcze dobrze poznana [2, 7]. Źródła
naukowe podają, że 10-20% przypadków SLA jest uwarunkowane
genetycznie i stanowi odmianę rodzinną (ang. familial ALS – fALS),
podczas gdy pozostałe przypadki występują sporadycznie [7].W 1993r.
dr Rosen stwierdził korelację między występowaniem formy rodzinnej SLA
a mutacją w genie dysmutazy nadtenkowej typu 1 (SOD-1), enzymu
biorącego udział w reakcjach związanych ze stresem oksydacyjnym [8].
Aktualnie znanych jest ponad 90 mutacji związanych z SLA [9]. Istnieje
również hipoteza patogenezy infekcyjnej o etiologii wirusowej [1].
SLA prowadzi do osłabienia i/lub porażenia mięśni oraz do narastającej
niewydolności oddechowej, a w konsekwencji do śmierci [10]. Obraz
kliniczny choroby nie jest jednorodny. Średnie przeżycie pacjentów
1
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Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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z rozpoznanym SLA wynosi od 2 do 5 lat [2]. 25% chorych umiera po
dwóch latach od postawienia rozpoznania, szczególnie gdy w początkowej
fazie choroby dominują objawy opuszkowe. Średni czas przeżycia 50%
pacjentów wynosi 3-4 lata [3].
Celem pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego SLA na przykładzie
pacjentki, u której zdiagnozowano tą chorobę. W pracy opisano diagnostykę
i leczenie SLA w oparciu o aktualną literaturę naukową.

2. Opis przypadku
Kobieta lat 57 skarżyła się na opadanie prawej stopy od początku 2014
roku, potem wystąpiło osłabienie obu kończyn dolnych. Pacjentka została
hospitalizowana w marcu 2015 roku z powodu postępującego osłabienia
kończyn dolnych oraz zaniku mięśni międzykostnych obu rąk. Na podstawie
obrazu klinicznego podejrzewano SLA. Badania dodatkowe dokumentowały
przepuklinę jądra miażdżystego L4 /L5, zmiany zwyrodnieniowo – wytwórcze odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, nietolerancję glukozy oraz
dyslipidemię.
Stan pacjentki stopniowo ulegał pogorszeniu, dołączyło się osłabienie
kończyn górnych. W czerwcu 2015 roku pacjentka wymagała ponownej
hospitalizacji, celem poszerzania diagnostyki. Przy przyjęciu zgłaszała
postępujące osłabienie kończyn dolnych, bardziej nasilone po stronie prawej,
z opadaniem prawej stopy, osłabienie kończyn górnych i mięśni brzucha,
drżenie i zaniki mięśni języka oraz zaniki mięśni dłoni. Pacjentka dodatkowo
zgłaszała częste bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz lędźwiowokrzyżowym. W badaniu neurologicznym stwierdzono zaniki i fascykulacje
mięśni języka, niedowład kończyn dolnych, bardziej nasilony po stronie
prawej, żywsze odruchy kończyn górnych w porównaniu do kończyn
dolnych, objaw Babińskiego po stronie lewej, brak odruchu podeszwowego
po stronie prawej. Nie stwierdzono zaburzeń czucia powierzchownego
i głębokiego oraz zaburzeń zwieraczy. W trakcie hospitalizacji wykonano
niezbędne badania diagnostyczne.
W badaniu elektromiograficznym (EMG) stwierdzono aktywny proces
neurogenny w zakresie dystalnych części kończyn dolnych o charakterze
przewlekłego odnerwienia (pojedyncze fascykulacje).
W badaniu przewodzenia w nerwach obwodowych kończyn dolnych
(strzałkowego i piszczelowego obustronnie) stwierdzono zaawansowaną
neuropatię ruchowo-czuciową, typu aksonalno-demielinizacyjnego. W zakresie kończyn górnych stwierdzono zmiany niewielkiego stopnia, prawdopodobnie aksonalnego, za wyjątkiem nasilonego uszkodzenia prawego nerwu
pośrodkowego. W obrębie mięśni języka stwierdzono izolowaną reinerwację
miernego stopnia. Uzyskane wyniki mogły sugerować SLA.
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W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu stwierdzono infekcję dróg
moczowych, która wymagała antybiotykoterapii. Po zastosowanym leczeniu
kontrolna analiza moczu była prawidłowa.
Po wykluczeniu przeciwwskazań i uzyskaniu zgody chorej, wykonano
nakłucie lędźwiowe, po którym wystąpił zespół popunkcyjny. Wynik
badania płynu mózgowo-rdzeniowego wykluczył zmiany charakterystyczne
dla innych jednostek chorobowych branych pod uwagę. Wykluczono
stwardnienie rozsiane, gdyż nie stwierdzono w płynie mózgowo-rdzeniowym
prążków oligoklonalnych.
W badaniu MRI głowy stwierdzono uogólnione zaniki mózgu. Przeprowadzono badanie MR kręgosłupa szyjnego, które wykazało: na poziomie
C4-C5 centralną wypuklinę tarczy międzykręgowej z uciskiem przestrzeni
płynowej worka oponowego, na poziomie C5-C6 i C6-C7 szerokopodstawną
protruzję tarczy międzykręgowej z uciskiem przestrzeni płynowej powodującą umiarkowane, obustronne ograniczenie otworów międzykręgowych.
Po podaniu paramagnetyku (gadolin) nie uzyskano wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono wskazań do operacji neurochirugicznej, zalecono
jedynie dalsze leczenie usprawniające.
Wyniki badania psychologicznego z użyciem Skali Depresji (MADRAS),
Skali Lęku i Depresji (HADS), Skali Depresji wg Hamiltona wskazywały na
występowanie obniżonego nastroju z okresowym przygnębieniem, z tendencją do wycofywania się z intensywniejszych kontaktów, niepokojem,
rozmyślaniem na tematy związane z przyczyną zachorowania. Stwierdzane
objawy miały podłoże sytuacyjne i były wskazaniem do doraźnej terapii
psychologicznej ukierunkowanej na redukcję lęku. Pacjentka otrzymała leki
przeciwdepresyjne: Sertralinę 50 mg raz dziennie, dodatkowo Hydroksyzynę
10 mg dwa razy dziennie.
W trakcie hospitalizacji włączono lek Riluzol w dawce 50 mg dwa razy
dziennie. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym i stabilnym neurologicznie
została wypisana do domu ze skierowaniami do Poradni Neurologicznej oraz
Rehabilitacyjnej.

3. Dyskusja
3.1. Objawy choroby
Pierwsze objawy choroby pojawiły się u pacjentki w 2014 roku, w następnym roku nastąpiło ich nasilenie. Od wstępnego rozpoznania minął ponad
rok. W przypadku SLA, średni czas od momentu pojawienia się pierwszych
objawów do rozpoznania choroby wynosi 10-18 miesięcy [2]. Trudno jest
rozpoznać SLA w początkowym stadium choroby [1]. Obecnie stwardnienie
zanikowe boczne rozpoznaje się według kryteriów World Federation
of Neurology, opisanych w 1998 [11]. Zgodnie z tymi kryteriami, do
rozpoznania SLA konieczne jest stwierdzenie: 1) objawów uszkodzenia
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dolnego neuronu ruchowego w badaniu klinicznym, elektrofizjologicznym
lub neuropatologicznym, 2) objawów uszkodzenia górnego neuronu
ruchowego w badaniu klinicznym oraz 3) progresji choroby w danym
obszarze anatomicznym lub obecności objawów choroby w nowym regionie
po wykluczenia innych jednostek chorobowych [1]. Zaburzenia czucia,
otępienie, zaburzenia ruchów gałek ocznych, zaburzenia zwieraczy
i odleżyny wykluczają rozpoznanie choroby [1, 12].
W SLA dominują objawy uszkodzenia neuronu ruchowego. Uszkodzenie
motoneuronów rdzenia kręgowego prowadzi do osłabienia mięśni kończyn
górnych i dolnych z niedowładem wiotkim, zanikiem mięśni i fascykulacjami [2]. W SLA występują również objawy uszkodzenia górnego
neuronu ruchowego/dróg piramidowych z niedowładem spastycznym
kończyn górnych i dolnych, zwykle bardziej nasilonym w kończynach
dolnych, z wygórowaniem odruchów i objawem Babińskiego. W omawianym przypadku stwierdzono cechy uszkodzenia zarówno górnego jak
i dolnego neuronu ruchowego (Tabela 1.). Pierwszym symptomem choroby
było uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego, które występuje u 20%
chorych [1, 13]. Jedną z cech SLA jest zespół opuszkowy charakteryzujący
się takimi objawami jak: dyzartria, dysfagia, osłabienie lub zniesienie
odruchów podniebienno-gardłowych i żuchwowych, zanik i fascykulacje
mięśni języka. Dodatkowo może pojawić się ograniczenie ruchów języka
oraz zbaczanie języka. W przedstawionym przypadku stwierdzono
fascykulacje i zaniki mięśni języka. Przy uszkodzeniu nadjądrowym mogą
wystąpić objawy zespołu rzekomo-opuszkowego, takie jak: dyzartria,
dysfagia, wygórowane odruchy podniebienno-gardłowe i żuchwowe, odruch
pyszczkowy oraz labilność emocjonalna [1]. U omawianej pacjentki
stwierdzono labilność emocjonalną. Bóle mięśniowe nie są swoiste w tej
chorobie, ale często występują. Choroba ma charakter postępujący i stopniowo coraz bardziej ogranicza możliwości samodzielnego poruszania się.
Rozpoznanie SLA opiera się na objawach klinicznych, badaniu elektromiograficznym oraz histopatologicznym. W badaniu MR głowy pacjentki
stwierdzono uogólnione zaniki mózgu. U chorych na SLA w badaniu MR
głowy nie ma charakterystycznych zmian, a zwłaszcza zaników mózgu.
W badaniu elektromiograficznym u chorych z SLA, stwierdza się
aktywny proces neurogenny o charakterze przewlekłego odnerwienia.
W prezentowanym przypadku w badaniu przewodzenia w nerwach kończyn
dolnych stwierdzono zaawansowaną neuropatię ruchowo-czuciową typu
aksonalno-demielinizacyjnego, zaś w nerwach kończyn górnych – zmiany
niewielkiego stopnia, prawdopodobnie aksonalnego. Uzyskane wyniki mogły
sugerować SLA. Płyn mózgowo-rdzeniowy pacjentki był prawidłowy, mimo,
że u pacjentów z SLA stężenie białka może być nieco zwiększone [14].
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Tabela 1. Cechy uszkodzenia neuronu ruchowego u pacjentki

Objawy u pacjentki
Osłabienie mięśni, niedowład
Napięcie typu spastycznego
Wygórowane odruchy
głębokie
Fascykulacje
Zanik mięśni

Cechy uszkodzenia
górnego neuronu
ruchowego
x
x
x

Cechy uszkodzenia
dolnego neuronu
ruchowego
x

x
x

Źródło: Opracowanie własne z Kliniki i z Katedry Neurologii

Sprawność intelektualna pacjentki mieściła się w normach typowych dla
SLA [3]. Pacjentka jest leczona lekiem przeciwdepresyjnym (Sertralina
50 mg, podawanym raz dziennie). Dodatkowo, przyjmuje Hydroksyzynę
10 mg dwa razy dziennie. Wyniki badań psychologicznych przeprowadzone
w Klinice w momencie przyjęcia wskazywały na możliwość występowania
obniżenia nastroju z okresowym przygnębieniem, tendencją do wycofywania
się z intensywniejszych kontaktów oraz niepokojem. Wskazana była terapia
psychologiczna ukierunkowana na redukcję lęku oraz terapia wspierająca.
W badaniu zaburzeń depresyjnych w zaawansowanym stadium SLA,
przeprowadzonym przez Rabkin i wsp. stwierdzono, że 81% badanych nie
wykazano cech depresji, 10% badanych miało niewielkie zaburzenia
depresyjne, 9% miało objawy głębokiej depresji. Nie odnotowano tendencji
do częstszego występowania depresji wraz ze zbliżającą się śmiercią.
Badanie to wskazuje, że depresja u osób w późnym stadium SLA jest
rzadkością, mogą jedynie wystąpić przemijające objawy depresyjne [15].
W badaniu przeprowadzonym przez Albert i wsp. [16] u chorych
w zaawansowanych stadiach SLA stwierdzono, że 43% pacjentów myślało
o zakończeniu życia, 18,9% pacjentów wyraziło życzenie, aby umrzeć
a 5,7% pacjentów chciało przyspieszyć swoją śmierć i próbowało to zrealizować [16]. W przeciwieństwie do tego badania, Ganzini i wsp. stwierdzili,
że większość chorych na SLA jest zainteresowana możliwością eutanazji,
gdyż wśród 10 chorych wyrażających pragnienie śmierci, 3 podjęło działanie
w celu jej przyspieszenia [17]. Pragnienie śmierci w końcowym stadium
choroby nie jest przejawem depresji lecz wynika z frustracją końca życia
[15]. Frustracja końca życia wiążę się bardziej z poczuciem beznadziei niż
z depresją [18]. W przypadku objawów depresyjnych wskazane jest leczenie
objawowe lekami antydepresyjnymi [18].
SLA w schyłkowym okresie prowadzi do całkowitego porażenia mięśni,
w tym mięśni oddechowych. Przyczyną zgonu może być niewydolność
oddechowa z powodu porażenia mięśni oddechowych, ale również zakażenie
układu oddechowego lub zatorowość płucna z powodu unieruchomienia [3].
Zaobserwowano występowanie przewlekłych uogólnionych infekcji u cho-
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rych na SLA. W badaniu przeprowadzonym w 2007 roku przez GL.
Nicolsona, u 22 na 28 pacjentów stwierdzono zakażenie mycoplazma, w tym
59% M. Fermentans, 31% M. Hominis a 9% M. Pneumoniae [19].
Istnieją różne postacie kliniczne SLA. Najczęściej występuje postać
klasyczna, w której występują objawy uszkodzenia górnego i dolnego
neuronu ruchowego. U chorych z dominującymi objawami opuszkowymi
(ang. progressive bulbar palsy – PBP), pierwszymi objawami są: dyzartria,
zanik i fascykulacje mięśni języka, czasem dysfagia, potem dołączają się
objawy ze strony kończyn [14]. Czas przeżycia jest najkrótszy [1, 20].
Istnieje postać obwodowa z zajęciem tylko dolnego neuronu ruchowego
(ang. progressive spinal muscular atrophy – PSMA) oraz postać ośrodkowa,
w której dominują objawy uszkodzenia górnego neuronu ruchowego (ang.
primary lateral sclerosis – PLS). Niektórzy autorzy wyróżniają postać
strzałkową, w której choroba zaczyna się opadaniem stopy lub obu stóp
i niedowładem kończyn dolnych. Postać ta ma często szybki przebieg i źle
rokuje [14].
Problemy diagnostyczne występują zwłaszcza w początkowym okresie
choroby, gdy dotyczą tylko górnego lub tylko dolnego neuronu ruchowego
i są asymetryczne. W diagnostyce różnicowej choroby trzeba brać pod uwagę
różne jednostki chorobowe. W wieloogniskowej neuropatii ruchowej
(MMN) występuje przewlekły, postępujący, asymetryczny dystalny niedowład oraz ogniskowy zanik mięśni, zwłaszcza odsiebnych, przede wszystkim
kończyn górnych, a w bardziej zaawansowanym stadium choroby, kończyn
dolnych [21, 22]. W mielopatii szyjnej, zespole korzeniowym szyjnym oraz
lędźwiowo krzyżowym dominują dolegliwości bólowe, zaburzenia czucia
oraz niekiedy zaburzenia zwieraczy. Z kolei w guzach rdzenia kręgowego
stwierdza się rdzeniowy poziom zaburzeń czucia oraz mogą występować
zaburzenia zwieraczy, nie spotyka się natomiast zaburzeń opuszkowych.
Wywiad jest niezwykle ważny w celu wykluczenia przewlekłych zmian
naczyniowych oraz powikłań cukrzycowych [1]. W diagnostyce różnicowej
SLA należy czasem brać pod uwagę tzw. zespół post-polio (PPS, ang. postpolio syndrome), który występuję u niektórych chorych po 30-40 latach po
przebytym wirusowym zapaleniu rogów przednich rdzenia kręgowego [23].
Należy również wykluczyć stwardnienie rozsiane (SM), w którym występują
objawy wieloogniskowe, obejmujące niedowład kończyn górnych i dolnych,
objawy móżdżkowe, zaburzenia czucia m.in. niedoczulica i/lub przeczulica,
objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych, w tym gałkoruchowych oraz
zaburzenia zwieraczy [24, 25]. W płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów
z SM stwierdza się prążki oligoklonalne [24, 25]. Ponadto, SLA można
różnicować z innymi chorobami, takimi jak zespoły paranowotworowe,
zatrucie metalami ciężkimi oraz miastenia, gdzie dominuje nużliwość mięśni.
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3.2. Leczenie choroby
W omawianym przypadku w trakcie hospitalizacji włączono pacjentce
Riluzol w dawce 50 mg, dwa razy dziennie. W SLA, zalecone jest przyjmowanie Riluzolu – leku, który zatrzymuje uwalnianie glutaminianu,
zapobiegając uszkodzeniom komórek nerwowych – tak szybko, jak to
możliwe po przedstawieniu choremu diagnozy [21]. W badaniu przeprowadzonym przez M. Riviere i wsp. stwierdzono, że Riluzol przedłuża czas
przeżycia w SLA. W tym badaniu wykazano, że Riluzol wykazywał
korzystny efekt w łagodnych stanach choroby, natomiast nie dawał znaczących korzyści w zawansowanych stadium SLA (p <0,05) [26]. Badania
naukowe wykazały, że leczenie Riluzolem w dawce 100 mg dziennie
(2x50mg) przez 18 miesięcy, nieznacznie wydłuża przeżycie chorych
(średnio 2-4 miesiące), bez wpływu na poprawę stanu klinicznego i jakości
życia [1, 12]. Riluzol działa neuroprotekcyjnie, inaktywuje potencjałozależne kanały sodowe oraz hamuje presynaptyczne uwalnianie glutaminianu
i GABA [1, 27].
Leczenie objawowe w SLA jest ważnym elementem terapii przy braku
skutecznego leczenia przyczynowego. Ograniczenie fascykulacji mięśni
próbuje się osiągnąć przez stosowanie m.in. Tegretelu [1]. W leczeniu
spastyczności, stosuje się leki rozluźniające mięśnie, m.in. Baclofen w dawce
początkującej 5 mg, następnie zwiększającej do 30 mg dziennie. W momencie wystąpienia labilności emocjonalnej i/lub depresji potrzebne jest
leczenie psychiatryczne oraz wsparcie psychologiczne. Potrzebna jest
również psychoterapia oraz terapia logopedyczna. Fizykoterapia jest wskazana w celu zmniejszania przykurczów. Zalecane są również masaże,
ćwiczenia i hydroterapia. Dla poprawienia jakości życia chorych wprowadzono do leczenia elementy rehabilitacji oraz wielodyscyplinarne podejście
do pacjenta. W przypadkach dysfazji z trudnością w przyjmowaniu pokarmów i płynów chorzy mogą wymagać żywienia dojelitowego z zastosowaniem sondy nosowo-żołądkowej lub przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG). Żywienie przez zgłębnik dojelitowy jest zalecane w celu
zapobiegania niedoborom żywieniowym i eliminowania utraty masy ciała
[28]. W zaawansowanym stadium choroby potrzebne są metody wspomagania oddychania. Wentylacja mechaniczna pacjentów z SLA może być
stosowana w warunkach domowych. Sztuczna wentylacja oraz porażenie
mięśni oddechowych w przebiegu choroby może być przyczyną nieskutecznego oczyszczania drzewa oskrzelowego. Podczas każdej wizyty
pielęgniarki zalecane jest ułatwienie wymiany gazowej poprzez odsysanie
wydzieliny z drzewa oskrzelowego i jamy ustnej oraz oklepywanie klatki
piersiowej [3]. W późniejszych okresach choroby konieczna jest całodobowa
opieka pielęgniarska.
Wprowadzanie terapii komórkowej z zastosowaniem komórek macierzystych, które mają potencjalnie nieograniczoną zdolność proliferacji oraz
różnicowanie, może przyczynić się do opracowania nowej terapii w leczeniu

148

Stwardnienie zanikowe boczne – opis przypadku

SLA. Badania przeprowadzone w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
wykazały, że terapia z udziałem komórek macierzystych u części pacjentów
wywołuje spowolnienie postępu choroby w ciągu 6-ciu kolejnych miesięcy.
Metoda polega na pobieraniu szpiku kostnego od chorego i wyselekcjonowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych, które po namnożeniu
w warunkach hodowli komórkowej zastają podane choremu. Wyniki są
porównywalne z wynikami we Włoszech, Izraelu i Stanach Zjednoczonych
[29]. Bezpieczeństwo tej metody nie zostało jednak w pełni udowodnione.
Pomimo intensywnie prowadzonych badań i prób klinicznych nie
osiągnięto jeszcze oczekiwanych rezultatów w zakresie leczenia przyczynowego SLA. Stosowane obecnie strategie terapeutyczne mogą jedynie
opóźniać rozwój choroby, lecz nie powodują jej zatrzymania.

4. Wnioski
SLA jest rzadkim schorzeniem neurodegeneracyjnym o postępującym
przebiegu i złym rokowaniu. Choroba charakteryzuje się różnorodnością
objawów. Jej etiologia nie jest w pełni poznana. U przedstawionej pacjentki
u której rozpoznano stwardnienie zanikowe boczne, pierwszym objawem
było opadanie prawej stopy, następnie narastające osłabienie obu kończyn
dolnych, szczególnie po stronie prawej. W badaniu przewodzenia w nerwach
kończyn dolnych stwierdzono zaawansowaną neuropatię ruchowo-czuciowa
typu aksonalno-demielinizacyjnego, zaś w nerwach kończyn górnych
– zmiany niewielkiego stopnia, prawdopodobnie aksonalnego, za wyjątkiem
nasilonego uszkodzenia prawego nerwu pośrodkowego. Uzyskane wyniki
mogą sugerować SLA.
SLA ma charakter postępujący, z czasem trwania choroby narastają
zaniki mięśni, osłabienie kończyn, niedowład, co prowadzi do znacznego
ograniczenia samodzielności ruchowej oraz utrudnienia komunikacja
z otoczeniem [1]. Choroba istotnie wpływa na codzienne życie pacjenta oraz
całej rodziny. Leczenie objawowe jest ważne w celu poprawienia komfortu
życia pacjenta, zmniejszenia objawów oraz dyskomfortu psychicznego
i fizycznego. Zalecone jest przyjmowanie Riluzolu – leku, który wydłuża
czas przeżycia o kilka miesięcy, bez wpływu na poprawę stanu klinicznego
i jakość życia. Dla jak najdłuższego utrzymania sprawności ważnym
elementem terapii staje się intensywna rehabilitacja. Dobór technik oraz
metod rehabilitacyjnych powinien być indywidualny, uwzględniać stan
ogólny i neurologiczny pacjenta oraz jego możliwości współpracy. Mimo
dużego postępu w nauce w ciągu ostatnich lat w zakresie diagnozowania
SLA i metod terapii nie opracowano skutecznego sposobu leczenia tej
choroby. Dlatego wielokierunkowe, systematyczne prowadzenie badań
naukowych nad etiopatogenezą choroby jest bardzo istotne.
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Stwardnienie zanikowe boczne – opis przypadku
Streszczenie
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) dotyczy uszkodzenia neuronów ruchowych, jest
postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym powodującym osłabienie mięśni, porażenia
i niewydolność oddechową. Celem pracy jest przedstawienie opisu pacjentki chorującej na SLA.
Pacjentka lat 57 została przyjęta do Kliniki Neurologii z powodu postępującego od 3 miesięcy
osłabienia kończyn dolnych, bardziej nasilonego po stronie prawe oraz kończyn górnych.
W badaniu neurologicznym przy przyjęciu, stwierdzono zaniki i fascykulacje mięśni języka,
niedowład kończyn dolnych bardziej nasilony po stronie prawej, żywsze odruchy kończyn
górnych, objaw Babińskiego po stronie lewej, bez zaburzeń czucia. Prawidłowe rozpoznanie jest
niezbędne do szybkiego wdrożenia Riluzolu. Jednak, pomimo stosowanych wielu różnorodnych
modeli badawczych, nie dysponujemy jeszcze skutecznym sposobem leczenia, a przyczyny SLA
nie są nadal dokładnie poznane. SLA powoduje zmianę stylu życia całej rodziny.
Słowa kluczowe: swardnienie zanikowe boczne, choroba neuronu ruchowego, osłabienie mięśni

Amyotrophic lateral sclerosis – case report
Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a motor neuron disease – progressive neurodegenerative
disease that causes muscle weakness, paralysis and respiratory failure. The aim of the study is to
present a case report of a female patient with ALS. A 57-year old female was admitted to the
Clinic of Neurology due to progressive weakening of the lower limbs, maily lower right limb and
weakeness of upper limb for almost 3 months. Neurologic examination on admission revealed
atrophy and fasciculation of the tongue, paraparesis mainly lower right limb, excessive tendon
reflexes of upper limbs, left positive Babinski sign, without dysesthesia. The correct diagnosis is
crucial for quick introduction of Riluzole. ALS causes lifestyle changes for the entire family.
Indeed, despite the use of many diverse research models, it is difficult to treat the disease and the
causes of ALS remain unclear.
Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, motor neuron disease, muscle weakness
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Żywienie w pierwotnej i wtórnej
profilaktyce nowotworów jelita grubego
1. Wstęp
Nowotwory są drugą co do częstości, po chorobach sercowo-naczyniowych, przyczyną zgonów w Polsce. W ciągu ostatnich lat, w związku
z przedłużeniem średniej długości życia, zapadalność na nie wzrasta.
Częstsze występowanie nowotworów wśród osób starszych wiąże się
najprawdopodobniej z dłuższym narażeniem na czynniki karcynogenne.
Sformułowanie rak jelita grubego obejmuje złośliwe nowotwory epidermalne
ulokowane pierwotnie w okrężnicy, esicy, zagięciu esiczo-odbytniczym
i odbytnicy. Wspólne ujmowanie tych nowotworów jest spowodowane
trudnościami związanymi z ich diagnostyką. Rak jelita grubego jest drugim
najczęstszym nowotworem u kobiet, a trzecim u mężczyzn [1].
Częstsze występowanie tych nowotworów kojarzone jest z dietą,
otyłością, paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu [2, 3].
Prawidłowe odżywianie może zmniejszyć częstość występowania tych
nowotworów, a przynajmniej ograniczyć ryzyko zachorowania. Niestety
istota prawidłowego odżywiania traktowana jest przez społeczeństwo
z niedostatecznym zaangażowaniem i przypisuje się tę część prewencji
wyłącznie dietetykom, zapominając o istotnej roli lekarza w procesie
leczenia. Efekt leczniczy prawidłowej diety stanowi cenne uzupełnienie
procesu terapeutycznego i pozwala lepiej tolerować stosowane chemioterapeutyki oraz właściwie dopełnić terapię [4].
Powstające przy centrach onkologii zespoły żywieniowe są doskonałym
dowodem na to, jak istotne jest prawidłowo zbilansowane odżywienie
w procesie leczenia chorych na nowotwory [1, 2, 5].
Rak jelita grubego jest pod tym względem dodatkowym wyzwaniem,
gdyż najliczniejszą grupę pacjentów stanowią ludzie otyli, którzy pomimo
zbyt wysokiego wskaźnika BMI (ang. body mass index, wskaźnik masy
1
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ciała) oraz obfitej tkanki tłuszczowej, mogą na skutek przewlekłej choroby
oraz zastosowanego leczenia, mieć niedobory żywieniowe, takie jak brak
witamin, np. kwasu foliowego, który sam w sobie stanowi czynnik rozwoju
choroby [5], a także innych mikro- i makroelementów. Dla tych pacjentów,
ułożenie prawidłowej diety, w której dostarczane są brakujące organizmowi
składniki, a nie jest przekraczana prawidłowa dobowa podaż kalorii, staje się
nad wyraz istotne.
Zadaniem lekarza jest edukacja pacjenta na temat prawidłowego odżywiania, a także poinformowanie go o negatywnym wpływie nadmiernej
utraty masy ciała, która przez pacjenta z wieloletnią otyłością jest mylnie,
pozytywnie rozpatrywana [1, 2, 5].

2. Profilaktyka pierwotna
Profilaktyka pierwotna ma na celu zapobieganie rozwojowi raka jelita
grubego poprzez ograniczenie ilości czynników zewnętrznych zwiększających ryzyko zachorowania. Modyfikacja czynników zewnętrznych,
głównie żywieniowych, wpływa na kształtowanie prozdrowotnego stylu
życia, co potwierdzają liczne badania naukowe. Racjonalne żywienie to
odpowiednia kaloryczność diety, ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych nasyconych, pokarmów wysoko przetworzonych, odpowiednia ilość
produktów roślinnych zawierających witaminy antyoksydacyjne i błonnik,
nienasycone kwasy tłuszczowe, bogate w wapń i witaminę D [4].

2.1. Właściwa kaloryczność diety
Nadmierna masa ciała jest powszechnie znanym czynnikiem ryzyka
nowotworów jelita grubego i wymienia się ją jako jeden z głównych
czynników w powszechnie dostępnej literaturze medycznej [1]. W wieloośrodkowym, kohortowym badaniu prowadzonym przez Aleksandrovej
i wsp. [2] na grupie 662 pacjentów (292 mężczyzn i 370 kobiet) chorych na
nowotwory jelita grubego, analizowano związek otyłości i markerów stanu
zapalnego z występującą u nich chorobą, w porównaniu z grupą kontrolną.
W badaniu tym wykazano znaczący związek nadmiernego obwodu w pasie
z występowaniem nowotworu. Wbrew oczekiwaniom, powszechnie używany do oznaczania otyłości wskaźnik BMI według danych statystycznych
korelował z występowaniem nowotworu u mężczyzn, a nie wykazano tej
zależności w grupie badanych kobiet. Wykazano korelacje pomiędzy
podwyższonym obwodem pasa i BMI, a wskaźnikami stanu zapalnego,
oprócz IGF (ang. insulin-like growth factor) u obu płci. Wyniki tego badania
sugerują, że obwód pasa jest lepszym narzędziem do określenia grupy ryzyka
zachorowania na nowotwory jelita grubego, niż powszechnie używany
wskaźnik BMI [2].
Diety o niskim indeksie glikemicznym zmniejszają ryzyko zachorowania
na nowotwory jelita grubego, natomiast wysoki indeks glikemiczny przyjmo-
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wanych pokarmów znacząco sprzyja zapadalności na nowotwory jelita
grubego [6].
W badaniu kohortowym prowadzonym przez McCarl i wsp. [7] polegającym na 15-letniej obserwacji grupy 35 197 kobiet, z których 966 zachorowało na raka jelita grubego, wykazano związek rozwoju nowotworu z indeksem glikemicznym. W grupie kobiet otyłych (BMI ≥ 30 kg/m2) z najwyższym indeksem (IG > 89,3) oraz ładunkiem glikemicznym (ŁG > 193)
diety zaobserwowano wyższe względne ryzyko zachorowania (RW odpowiednio 1,66 i 1,79), w porównaniu z grupą kobiet, których dieta charakteryzowała się najniższym IG (IG < 81) oraz ŁG (ŁG < 146). Odnotowana
zależność była statystycznie znamienna (dla górnego kwartyla IG oraz ŁG
wartość p wynosiła odpowiednio 0,02 i < 0,01) [7].

2.2. Ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych i pokarmów
wysoko przetworzonych
Znaczne spożycie czerwonego, szczególnie znacznie przetworzonego
mięsa, wiąże się z zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory,
w porównaniu ze spożywaniem mięsa białego. Helmus. i wsp. badając
poziom spożycia czerwonego i białego mięsa w grupie osób dotkniętych
nowotworami jelita grubego i w grupie osób zdrowych, wykazał, że osoby
z grupy badanej mają tendencję do spożywania stosunkowo większych ilości
mięsa czerwonego, przy porównywalnym spożyciu mięsa w ogóle. Wykazał
również korelację między stopniem przetworzenia mięsa, a zachorowalnością stwierdzając, że bardziej przetworzone mięso jest czynnikiem
ryzyka [8].

2.3. Spożycie produktów roślinnych bogatych w witaminy
Witaminy wykazują aktywność antyoksydacyjną poprzez ochronę
materiału genetycznego komórek, działanie przeciwzapalne oraz inicjowanie
procesu apoptozy zmienionych nowotworowo komórek. Do tych witamin
należą tokoferole i tokotrienole, które przyczyniają się do zmniejszenia
zachorowalności na nowotwory jelita grubego. Tokotrienole hamują proces
tworzenia naczyń krwionośnych inicjowanych rozwojem nowotworu [9].
Pomiar stężenia witamin przeciwutleniających i kwasu moczowego we
krwi pacjentów przeprowadzone przez Gackowskiego i wsp. udowodniło, że
obniżony poziom witamin przeciwutleniających i mniejsza ilość kwasu
moczowego we krwi mogą być odpowiedzialne za tworzenie pro-utleniającego środowiska u chorych z rakiem jelita grubego. Badanie obejmowało
53 osoby zdrowe i 43 chorych z rozpoznanym rakiem okrężnicy. Stres
oksydacyjny, występujący u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita
grubego, powoduje obniżenie stężenia witamin antyoksydacyjnych.
U pacjentów onkologicznych stres dotyczy nie tylko zmienionych pod
względem chorobowym komórek tworzących tkanki, ale także zdrowych
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komórek organizmu. Zastosowanie suplementacji antyoksydantów w zaawansowanym stadium raka jelita grubego, może hamować dalszy rozwój
nowotworu [10].
Berlau i wsp. w swoim artykule piszą o wpływie niedoboru witamin C,
B6, B12 na uszkodzenia DNA prowadzące do rozwoju raka jelita grubego
[11]. Inni autorzy również wspominają w swoich pracach o pozytywnym
wpływie witamin antyoksydacyjnych C i E na zmniejszenie ryzyka
zachorowania na nowotwór [6].

2.4. Zawartość błonnika w diecie
Błonnik pokarmowy jest obecny w warzywach (warzywa kapustne,
zielony groszek, bób, buraki), owocach (owoce jagodowe, jabłka, porzeczki,
owoce cytrusowe) oraz produktach zbożowych (pieczywo razowe, kasze
gruboziarniste, otręby). Działanie antynowotworowe błonnika wynika
z: ułatwienia przesuwania treści pokarmowej przez jelito, zapobiegania
zaparciom i atrofii nabłonka, stymulacji produkcji nowych komórek
istotnych w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Składniki błonnika
zwiększają zawartość krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych działających ochronnie na komórki jelita. Dla polskiej populacji osób dorosłych
zalecane jest spożycie błonnika w ilości 30-35 g dziennie [12].
Istnieje wiele badań klinicznych potwierdzających korzystny efekt diety
bogatej w błonnik na rozwój nowotworu jelita grubego [13, 14, 15]. Badanie
przeprowadzone przez European Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition (EPIC) na grupie badawczej obejmującej 519 978 tys. osób,
w kategorii wiekowej 25-70 lat, potwierdza korzystny efekt diety bogatej
w błonnik, która zmniejsza ryzyko występowania raka o 40%. Największy
efekt protekcyjny wykazano dla lewej strony okrężnicy i odbytnicy,
ostatniego odcinka przewodu pokarmowego [16].

2.5. Nienasycone kwasy tłuszczowe jako składnik ryb, owoców
morza, pokarmów roślinnych
Kwasy tłuszczowe omega-3 są kwasami wielonienasyconymi, w skład ich
grupy wchodzą: kwas α-linolenowy (ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA),
kwas dokozaheksaenowy (DHA), które są niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu ludzkiego. Głównych ich źródłem są: ryby
morskie (makrela, łosoś, śledź, tuńczyk) i owoce morza. Organizmy morskie
zawierają kwas EPA i DHA, natomiast kwas ALA zawarty jest w preparatach pochodzenia roślinnego: rzepaku, orzechach włoskich, oleju, migdałach oraz warzywach liściastych. Kwasy omega-3 nie są wytwarzane
w organizmie człowieka, dlatego istnieje konieczność dostarczania ich pod
postacią pożywienia. Wykazują działanie przeciwzapalne, obniżają stężenie
trójglicerydów we krwi i wpływają korzystnie na profil lipidowy [16].
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Badania przeprowadzone na ludziach i zwierzętach wykazały korzystny
wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na ryzyko rozwoju nowotworu jelita
grubego [17]. Badanie przeprowadzone przez Pot i wsp. w latach 1997-2002
w Holandii na grupie 463 pacjentów z rozpoznanym gruczolakiem jelita
grubego oraz 498 pacjentów stanowiących grupę kontrolną potwierdza, że
wyższe stężenie kwasów tłuszczowych omega-3 w surowicy zmniejsza
ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jelita grubego, w przeciwieństwie
do kwasów omega-6 [18].
Na podstawie metanalizy badań kohortowych Geelen i wsp. oceniali
związek między spożyciem ryb i kwasów omega-3 na ryzyko rozwoju raka
jelita grubego i śmiertelności. Spożycie ryb nieznacznie zmniejsza ryzyko
rozwoju raka, istnieją dowody kliniczne, że kwasy omega-3 w nich zawarte
hamują nowotworzenie. Na podstawie wyników badania stwierdzono
zmniejszenie o 12% ryzyka rozwoju nowotworu w grupie osób spożywających ryby ponad 7 razy w miesiącu, natomiast u osób spożywających
ryby raz w tygodniu zaobserwowano obniżenie na poziomie 4% [19].

2.6. Wapń
Wapń wywiera wpływ na wzrost komórek i proces zaprogramowanej
śmierci komórki. Hamuje wzrost i rozwój nieprawidłowych, zmienionych
nowotworowo komórek w jelitach, wykazuje działanie protekcyjne poprzez
dezaktywację kwasów żółciowych i tłuszczowych, co nadaje mu właściwości
przeciwmutagenne [20].
Badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że wapń może
zmniejszać ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego. Na podstawie dziesięciu badań kohortowych przeprowadzonych w pięciu krajach stwierdzono,
że spożycie mleka obniża ryzyko występowania nowotworu jelita grubego.
Ryzyko rozwoju nowotworu oszacowano w grupie osób spożywających
w diecie wapń na 0,86, natomiast w grupie osób suplementujących wapń
i spożywających go w diecie na poziomie 0,78 [20].

2.7. Witamina D
Badanie przeprowadzone przez Mizoue i wsp. odnośnie wpływu spożycia
wapnia i witaminy D na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jelita
grubego, potwierdza pozytywny efekt protekcyjny. Badanie zostało
przeprowadzone w Japonii, gdzie stwierdza się wysokie spożycie witaminy
D, natomiast niskie spożycie wapnia. Badanie obejmowało 831 zdrowych
stanowiących grupę kontrolną i 836 osób z rozpoznanym nowotworem jelita
grubego. Zarówno większe spożycie wapnia w ilości 900 mg u mężczyzn
i 947 mg u kobiet, jak i większe spożycie witaminy D: u mężczyzn w ilości
15,7 μg, u kobiet 14,7 μg wpływało protekcyjnie na ryzyko rozwoju
nowotworu [21].
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2.8. Kwas foliowy
Kwas foliowy należy do witamin z grupy B (tzw. witamina B9). W naturalnej postaci występuje w świeżych owocach i warzywach liściastych
(kapusta, szpinak, kalafior, brokuły, brukselka, szpinak), ziemniakach,
zielonym groszku, a także drożdżach, jajach i wątrobie. Witamina ta reguluje
syntezę i naprawę materiału genetycznego komórki. Dieta bogata w kwas
foliowy zapobiega wielu schorzeniom, w tym rakowi okrężnicy [22].
Na podstawie analizy siedmiu kohortowych badań i dziewięciu badań
kliniczno-kontrolnych stwierdzono związek pomiędzy spożyciem kwasu
foliowego a ryzykiem rozwoju nowotworu jelita grubego. W badaniu
wykazano silniejszą zależność pomiędzy spożyciem kwasu foliowego
w diecie a ryzykiem rozwoju nowotworu, w stosunku do diety bogatej
w foliany i suplementacji witaminowej. Wyniki badania sugerują niewielki
wpływ folianów na działanie protekcyjne w odniesieniu do rozwoju
nowotworu jelita grubego [23].

2.9. Prebiotyki i probiotyki w profilaktyce i leczeniu nowotworów
jelita grubego
Przegląd licznych badań potwierdza korzystny wpływ probiotyków
i prebiotyków zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu chorób nowotworowych jelita grubego [24].
Obecność odpowiedniej bakteryjnej flory jelitowej jest związana
z dobrym stanem zdrowia. Skład flory może zmieniać się pod wpływem
składników pokarmowych oraz konsumpcji prebiotyków i probiotyków.
Celem poprawy właściwości protekcyjnych flory jelitowej w organizmie
człowieka wykorzystywane są probiotyki (żywe mikroorganizmy). Takie
właściwości charakteryzują szczepy bakterii kwasu mlekowego, rodzaju
Lactobactillus, Bifidobacterium oraz drożdży Saccharomyces boulardii.
Prebiotyki (substancje nie zawierające mikroorganizmów) mogą stymulować bakterie jelitowe poprzez pobudzanie do aktywności i wzrostu w jelicie
grubym. Do prebiotyków zaliczane są oligosacharydy, oligosacharydy
sojowe, galaktoza i glukozylosacharydy [25].
Poprzez połączenie probiotyków z prebiotykami uzyskuje się synbiotyki,
które zmniejszają częstotliwość występowania raka jelita grubego. Wykazują
one właściwości wywoływania zmian metabolizmu składników obecnych
w pożywieniu człowieka, działanie immunostymulujące, zdolność wiązania
związków o właściwościach kancerogennych, ograniczają powstawanie
enzymów bakteryjnych, przez co ograniczają tworzenie związków wywołujących mutację prawidłowych komórek, wywierając tym samym efekt
ochronny na komórki wyścielające jelito grube [25].
Dostępne są w literaturze naukowej prace opisujące wpływ synbiotyków
na zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych. Badanie Fafer i wsp.
przy użyciu synbiotyku potwierdza korzystny efekt kliniczny uzyskany
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poprzez wywołanie zmiany składu bakterii we florze jelitowej, zmniejszenie
namnażania komórek nowotworowych, wzmocnienie bariery ochronnej
w obrębie jelita oraz redukcję uszkodzeń materiału genetycznego komórek
jelitowych. Synbiotyk stanowił połączenie prebiotyków (oligofruktozy,
inuliny) i probiotyków (Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis).
Grupa badawcza obejmowała 37 osób z rozpoznanym rakiem jelita grubego
i 43 osoby po zabiegu chirurgicznym usunięcia polipów. Badanie sugeruje,
że biomarkery rozwoju raka jelita grubego mogą zostać pozytywnie
zmienione na skutek suplementacji synbiotykiem [26].

2.10. Ekspozycja na karcynogeny
Komórki nowotworów przewodu pokarmowego, a szczególnie raka jelita
grubego, cechuje specyficzny rodzaj ekspozycji na karcynogeny wynikający
z zalegania treści pokarmowej w świetle jelita. Obecność w kale czynników
rakotwórczych, również tych niewchłanialnych, zwiększa ryzyko zachorowania. Ryzyko to związane jest zarówno z jakością i ilością karcynogenów
w kale, jak i z czasem pasażu jelitowego. Można z tego wywnioskować, że
zaparcia i dieta je wywołująca zwiększa ryzyko zachorowania [27].

3. Żywienie jako profilaktyka wtórna
Żywienie chorych na choroby nowotworowe jest istotnym problemem
klinicznym, który na przestrzeni ostatnich lat nabiera znaczenia. Obecnie
prowadzone są liczne badania dotyczące tego tematu, z których najbardziej
godnym uwagi jest badanie EPIC. W tym kohortowym, międzynarodowym
badaniu zebrano w 2015 roku 12 000 chorych na nowotwory jelita grubego
[28]. Rosnące znaczenie żywienia chorych na nowotwory widać również po
wzmagającej się na przestrzeni ostatnich lat działalności Polskiego Towarzystwa Leczenia Żywieniowego (POLSPEN). Obecnie są już opracowane
wytyczne odnośnie żywienia pacjentów z chorobami nowotworowymi [29].

3.1. Definicja niedożywienia
Niedożywienie to stan, w którym do organizmu dostarczana jest
niedostateczna ilość energii, bądź składników odżywczych. Kiedyś za
niedożywionych, byli uznawani wyłącznie ludzie o zbyt niskiej masie ciała
i z niskim wskaźnikiem BMI. Jednak wraz ze wzrostem częstości występowania chorób nowotworowych oraz coraz skuteczniejszym leczeniem chorób
przewlekłych, zaklasyfikowano do tej kategorii również osoby otyłe.
Obecnie do oceny stanu niedożywienia zalecane jest stosowanie skali NRS
(ang. nutrition risk scale, skala ryzyka niedożywienia), która uwzględnia stan
kliniczny chorego, jego wiek, a również utratę masy ciała w ciągu ostatnich
6 miesięcy [29].
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3.2. Niedożywienie a zabiegi operacyjne
Chorzy niedożywieni poddawani zabiegom chirurgicznym mają gorsze
rokowanie kliniczne gorzej przechodzą operacje od niż osoby odżywione
prawidłowo. Utrata masy ciała stanowi samodzielny czynnik, który indukuje
większą śmiertelność pooperacyjną. Brown i wsp. przeprowadził w 1991
roku badanie na 575 pacjentach z rakiem jelita grubego, w którym wykazał,
że utrata co najmniej 3 kg masy ciała w okresie przedoperacyjnym wiąże się
z większą śmiertelnością [30]. St. Burden i wsp. przeprowadzili badanie na
87 chorych na raka jelita grubego, których przebadano pod kątem niedożywienia za pomocą subiektywnej oceny niedożywienia (SGA – subjective
global assessment) i uniwersalnego narzędzia skriningowego do diagnozowania niedożywienia (MUST – mulnutrition universal screening tool),
wykazując przy tym, że niedożywienie wiązało się z dłuższym o około 5 dni
pobytem w szpitalu, jak również korelowało w nieznacznym stopniu
z bardziej zaawansowanym klinicznie nowotworem [31].
W badaniu Ming-Yi i wsp. wykazali, że pacjenci z prawidłowym
wsparciem żywieniowym lepiej znoszą operacje resekcji nowotworów jelita
grubego. Wśród zbadanych 121 osób, pacjenci dostający suplementacje
witamin A, C, D, E, K, B12, kwasu foliowego, cynku, miedzi, magnezu
i chromu byli hospitalizowani krócej, jak również rzadziej występowały
u nich przecieki w zespoleniu [32].

3.3. Żywienie w chemioterapii
Cykle chemioterapii często są modyfikowane ze względu na objawy
towarzyszące leczeniu. Farriol i wsp. wykonali badanie, w którym sprawdzali związek pomiędzy zastosowaniem leczenia żywieniowego a tolerancją
chemioterapii wśród pacjentów. Grupę badawczą stanowili pacjenci
z wskazaniami do leczenia żywieniowego, a kontrolną osoby prawidłowo
odżywione. Do badania zakwalifikowano 27 pacjentów. Leczonych
żywieniowo było 11 z nich, a 16 osób mogło spożywać doustnie dowolne
pokarmy. W badanych grupach wykazano, że pacjenci leczeni żywieniowo,
pomimo gorszych parametrów biochemicznych i morfologicznych krwi
przed leczeniem, po zastosowaniu chemioterapii mieli lepsze wyniki badań
krwi [33]. W innym badaniu prospektywnym na 114 chorych wykazano, że
chorzy leczeni żywieniem pozajelitowym uskarżali się na mniej fizycznych
dolegliwości niż grupa kontrolna żywiona pozajelitowo. W grupie badanej
chemioterapia stosowana była też średnio o miesiąc dłużej dzięki lepszej jej
tolerancji [34].
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4. Podsumowanie
Profilaktyka pierwotna i wtórna stanowi istotny aspekt w zapobieganiu
i leczeniu nowotworów jelita grubego. Pomimo rosnącej popularności
zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, nadal wzrasta zachorowalność na raka jelita grubego. Właściwa dieta, bogata w warzywa, owoce,
ryby, produkty pełnoziarniste, a uboga w przetworzone, czerwone mięso
i tłuszcze powinna być promowana jako profilaktyka zachorowań na
nowotwory jelita grubego. Nie bez znaczenia jest również regularna
aktywność fizyczna, która powinna towarzyszyć prawidłowym, zdrowym
nawykom żywieniowym.
Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło zainteresowanie leczeniem żywieniowym pacjentów, ale również zmieniło się spojrzenie na niedożywienie.
Osoby chore na nowotwory często wymagają leczenia żywieniowego
pomimo nadmiernej masy ciała, w ustaleniu czego mogą pomagać dostępne
dla lekarzy narzędzia oceny niedożywienia (jak skale NRS i SGA). Leczenie
żywieniowe pacjentów z nowotworami zwiększa szanse na wyleczenie
i często umożliwia skuteczniejsze prowadzenie chemioterapii oraz leczenia
operacyjnego.

Literatura
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Jeziorski A., Rutkowski P. Część 1, 1. Epidemiologia nowotworów złośliwych
w Polsce i na świecie, Kompedium Chirurgii Onkologicznej, Via Medica (2014)
Aleksandrova K., Drogan D., Boeing H., Jenab M., Bueno-de-Mesquita H., Jansen
E. van Duijnhoven F. J., Rinaldi S., Fedirko V., Romieu I., Kaaks R., Riboli E,
Gunter M. J., Romaguera D., Westhpal S., Overvad K., Tjønneland A., Halkjaer J.,
Boutron-Ruault M. C., Clavel-Chapelon F., Lukanova A., Trichopoulou A.,
Trichopoulos D., Vidalis P., Panico S., Agnoli C., Palli D., Tumino R., Vineis P.,
Buckland G., Sánchez-Cruz J. J., Dorronsoro M., Díaz M. J., Barricarte A., Ramon
Quiros J., Peeters P. H., May A. M., Hallmans G., Palmqvist R., Crowe F. L.,
Khaw K. T., Wareham N., Pischon T. Adiposity, mediating biomarkers and risk
of colon cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition Study, International Journal of Cancer., 134 (2014), s. 612-621
Cieśla P., Cieśla K., Cieślak H. Znaczenie profilaktyki wtórnej w nowotworze
jelita grubego, Problemy Pielęgniarstwa, 16 (2008), s. 316-320
Król S. K., Kapka-Skrzypczak L. Nowotwory jelita grubego jako poważny
problem w Polsce i na świecie – kwestie medyczne i środowiskowe, Medycyna
Środowiskowa – Environmental Medicine, 14 (2011), s. 75-80
Sofi F., Cesari F., Abbate R., Gensini G. R., Casini A. Adherence to Mediterranean
diet and health status: meta-analysis, British Medical Journal., 337 (2008),
s. 1344‐1350
Zalega J., Szostak-Węgierek D. Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część II.
Składniki mineralne, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, probiotyki,
prebiotyki, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94 (2013), s. 50-58

161

Ernest Smyk, Iga Hołyńska-Iwan, Dorota Olszewska-Słonina

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

McCarl M., Harnack L., Limburg P. J., Anderson K. E., Folsom A. R. Incidence
of colorectal cancer in relation to glycemic index and load in cohort of women,
Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, 15 (2006), s. 892-896
Helmus D., Thompson C., Zelenskiy S., Thucker T., Li L. Red Meat-Derived
Heterocyclic Amines Increase Risk of Colon Cancer: A Population-Based CaseControl Study, Nutrition and Cancer, 65 (2013), s. 1141-1150
Guz J., Dziaman T., Szpila A. Czy witaminy antyoksydacyjne mają wpływ na
proces karcynogenezy, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 61 (2007),
s. 185-198
Gackowski D., Banaszkiewicz Z., Rozalski R., Jawien A., Olinski R. Persistent
oxidative stress in colorectal carcinoma patients, International Journal
of Cancer, 101 (2002), s. 395-397
Berlau J., Glei M., Pool-Zobel B. L. Colon cancer risk factors from nutrition,
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378 (2004), s. 737-743
Bienkiewicz M., Bator E., Bronkowska M. Błonnik pokarmowy i jego znaczenie
w profilaktyce zdrowotnej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (2015), s. 57-63
Aune D., Chan D. S., Lau R., Vieira R., Greenwood D. C., Kampman E., Norat
T. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review
and dose-response meta-analysis of prospective studies, British Medical Journal,
343 (2011), s. 1-20
Neubauer K., Poniewierka E. Błonnik w wybranych chorobach układu
pokarmowego, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 3 (2013), s. 299-302
Olejnik A., Tomczyk J., Kowalska K., Grajek W. Rola naturalnych składników
diety w chemiprewencji nowotworów jelita grubego, Postępy Higieny
i Medycyny Doświadczalnej 64 (2010), s. 175-187
Bingham S. A., Day N. E., Luben R., Ferrari P., Dlimani N., Norat T., ClavelChapelon F., Kesse E., Nieters A., Boeing H., Tionneland A., Overad K.,
Martinez C., Dorronsoro M., Gonzalez C. A., Key T. J., Trichopoulou A., Naska
A., Vineis P., Tumino R., Krogh V., Bueno-de-Mesquita., Peeters P. H.,
Berglund G., Hallmans G., Lund E., Skeie G., Kaaks R., Riboli E. Dietary fibre
in food and protection against colorectal cancer in the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study, The
Lancet, 361 (2003), s. 1496-1501
Sicińska P., Pytel E., Kurowska J., Koter-Michalak M. Suplementacja kwasami
omega w różnych chorobach, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej,
69 (2015), s. 838-852
Pot G. K., Geelen A., Heijningen E. B., Siezen C. L., van Kranen H. J.,
Kampman E. Opposing associations of serum n-3 and n-6 polyunsaturated fatty
acids with colorectal adenoma risk: a endoscopy-based case control study,
International Journal of Cancer, 123 (2008), s. 1974-1977
Geelen A., Schouten J. M., Kamphuis C., Stam B. E., Burema J., Renkema J.
M., Bakker E. J., vant Veer P., Kampman E. Fish consumption, n-3 fatty acids,
and colorectal cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies, American
Journal of Epidemiology, 166 (2007), s. 1116-1125
Cho E., Smith-Warner S. A, Spiegelman D., Beeson W. L., van den Brandt P.
A., Colditz G. A., Folsom A. R., Fraser G. E., Freudenheim J. L., Giovannucci
E., Goldbohm R. A., graham S., Miller A. B., Pietinen P., Potter J. D., Rohan T.
E., Terry P., Toniolo P., Virtanen M. J., Willett W. C., Wolk A., Wu K., Yaun S.

162

Żywienie w pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów jelita grubego

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

S., Zeleniuch-Jacquotte A., Hunter D. J. Dairy foods, calcium, and colorectal
cancer; a pooled analysis of 10 cohort studies, Journal of the National Cancer
Institute, 96 (2004), s. 1015-1022
Mizoue T., Kimura Y., Toyomura K. Calcium, dairy foods, vitamin D, and
colorectal cancer risk: the Fukuoka Colorectal Cancer Study, Cancer,
Epidemiology, Biomarkers and Prevention., 17 (2008), s. 2800-2807
Cieślik E., Kościej A. Kwas foliowy – występowanie i znaczenie, Problemy
Higieny i Epidemiologii, 93 (2012), s. 1-7
Sanjoaguin M. A., Allen N., Couto E., Roddam A. W., Key T. J. Folate intake
and colorectal cancer risk: a meta-analytical approach, International Journal
of Cancer, 113 (2005), s. 825-828
Denipote F. G., Trindade E. B., Burini R. C. Probiotics and prebiotics in primary
care for colon cancer, The Archives of Gastroenterology, 47 (2010), s. 93-98
Davis C. D., Milner J. A. Gastrointestinal microflora, food components and colon
cancer prevention, The Journal of Nutritional Biochemistry, 20 (2009), s. 743-752
Rafter J., Bennett M., Caderni G., Clune Y., Hughes R., Karlsson P. C., Klinder
A., O’Riordan M., O’Sullivan G. C., Pool-Zobel B., Rechkemmer G., Roller M.,
Rowland I., Salvadori M., Thijs H., Van Loo J., Watzl B., Collins J. K. Dietary
synbiotics reduce cancer risk factors in polypectomized and colon cancer
patients, The American Journal of Clinical Nutrition, 85 (2007), s. 488-496
Berlau J., Glei M., Pool-Zobel B. L. Colon cancer risk factors from nutrition,
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378 (2004), s. 737-774
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study
http://epic.iarc.fr
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
http://www.polspen.pl
Brown, S. C., Walsh, S., Abraham, J. S., Sykes P. A. Risk factors and operative
mortality in surgery for colorectal cancer, Annals of Collon Surgery, 73 (1991),
s. 269-272
Burden S. T., Hill J., Shaffer J. L., Todd C. Nutritional status of preoperative
colorectal cancer patients, Journal of Human Nutrition and Dietetics, 23 (2010),
s. 402-407
Ming-Yi L., Hsiu-Chich T., Shu-Hui H., Hui-Lan Y., Sue-Joan C. Influence
of Preoperative Peripheral Parenteral Nutrition with Micronutrients after
Colorectal Cancer Patients, BioMed Research International, (2015), s. 1-6
Barret M., Malka D., Aparicio T., Dalban C. Nutritional Status Affects Treatment
Tolerability and Survival in Metastatic Colorectal Cancer Patients: Results of an
AGEO Prospective Multicenter Study, Oncology, 81 (2011) s. 395-402
Fariol M., Pons M., Roca N., Martinez M., Delgado G. Quimioterapia preoperatoria y nutrición parenteral total en la neoplasia de colon. Nutrition
Hospitalaria, 21 (2006), s. 303-306

163

Ernest Smyk, Iga Hołyńska-Iwan, Dorota Olszewska-Słonina

Żywienie w pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów
jelita grubego
Streszczenie
Choroby nowotworowe stanowią od wielu lat drugą przyczynę zgonów w Polsce. Wzrastająca
liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe wynika nie tylko z dynamicznego starzenia
się ludności w Polsce, ale także narażenia na czynniki kancerogenne pochodzące z diety i środowiska oraz predysponujących czynników genetycznych. Istotny czynnik w zapobieganiu
rozwojowi nowotworów jelita grubego stanowi styl życia Polaków (właściwa dieta, uprawianie
aktywności fizycznej). Profilaktyka chorób nowotworowych to nieodłączny element zdrowego
stylu życia, choć często jest ignorowana ze względu na niedostateczną edukację zdrowotną oraz
brak świadomości jej efektów.
Celem niniejszej pracy jest omówienie korelacji między sposobem żywienia, a powstawaniem
raka jelita grubego, charakteryzującego się wysoką wrażliwością na składniki diety dorosłego
człowieka oraz podkreślenie doniosłości prawidłowej diety w profilaktyce i leczeniu nowotworów jelita grubego. Plan leczenia nowotworu powinien być skierowany na ograniczenie
czynników ryzyka rozwoju nowotworu poprzez zastosowanie profilaktyki pierwotnej oraz
wtórnej, która poprawia skuteczność leczenia pacjentów, ich jakość życia oraz stanowi
korzyść dla ekonomii szpitala.
Słowa kluczowe: nowotwór jelita grubego, leczenie żywieniowe, profilaktyka

Nutrition in primary and secondary prevention of colorectal cancer
Abstract
The cancer is the second cause of death in Poland. The increasing number of cases and deaths
from cancer in Poland depends not only on the age of the population, but also genetic factors and
exposure to carcinogens from the diet and the environment. The most important thing
in preventing the development of colorectal cancer is the lifestyle of Polish people (proper diet
and physical activity). Prevention of cancer is an integral part of a healthy lifestyle, but it is often
ignored cause of inadequate health education and lack of awareness of its effects in the country.
The aim of this paper is to perform the correlation between feeding methods and the development
of colorectal cancer, which is characterized by high sensitivity to adults dietary and to mention the
importance of proper diet in the prevention and treatment of colorectal cancer. Cancer treatment
scheme should be intend for reduce of risk factors by primary and secondary prevention, which
improves the effectiveness of treatment, patient’s quality of life and is a benefit for the economy
of the hospital.
Keywords: colorectal cancer, nutrition treatment, prevention
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Uwarunkowania zachowań kobiet
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
1. Wprowadzenie
Polska należy do krajów europejskich o relatywnie niskiej zachorowalności na nowotwory złośliwe, ale wysokiej umieralności pacjentów
onkologicznych [1]. W 2013 roku nowotwory były przyczyną śmierci około
26% Polaków i stanowiły drugą przyczynę zgonów kobiet i mężczyzn [2].
Szacuje się, że wymieniona grupa chorób w ciągu najbliższych 10 lat stanie
się najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Polski przed 65. rokiem
życia [3]. Od 2003 roku odnotowuje się systematyczny wzrost liczby
zachorowań na nowotwory w naszym kraju (około 120 tysięcy osób każdego
roku) [4]. Wynika on ze zwiększenia ekspozycji na czynniki rakotwórcze
oraz zachodzących przemian demograficznych, tj. starzenia się populacji
i związanego z wiekiem wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory.
W Polsce nowotwory żeńskich narządów płciowych stanowią poważny
problem, gdyż są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów pacjentek onkologicznych [2]. Struktury zachorowalności i zgonów z ich powodu są
zróżnicowane i ulegają zmianom. Od 2000 roku następuje powolny spadek
liczby rozpoznanych zmian nowotworowych w obrębie szyjki macicy.
Wzrasta natomiast zachorowalność na raka trzonu macicy i raka jajnika
[5, 6]. W 2012 roku nowotwór układu moczowo-płciowego rozpoznano
u 16 043 kobiet, wśród nich na raka szyjki macicy zachorowało 2 783 Polek
[7]. W Polsce, pomimo spadku liczby zachorowań i zgonów kobiet z powodu
raka szyjki macicy, współczynniki zachorowalności i umieralności na
wymienioną jednostkę chorobową utrzymują się na najwyższym poziomie
w Europie [8]. Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka szyjki
macicy w naszym kraju jest ponad dwukrotnie wyższy (7,1/100 tys. kobiet)
niż przeciętnie w Unii Europejskiej (3,3/100 tys. kobiet) [1]. Niepokój budzi
również fakt, że Polska należy do krajów europejskich o najniższych
wskaźnikach 5-letnich przeżyć kobiet chorych na raka szyjki
macicy [9]. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez autorów Projektu
CONCORD-2, w naszym kraju szacowany średni wskaźnik 5-letnich
przeżyć kobiet, które w latach 2005-2009 zachorowały na raka szyjki macicy
wynosił tylko 53,0%. W innych krajach europejskich wymieniony wskaźnik
1
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kształtował się na zdecydowanie wyższym poziomie, np. w Islandii wynosił
73,1%, w Norwegii – 71,4%, w Słowenii – 68,9% [9].
W celu obniżenia umieralności kobiet na raka szyjki macicy nie
wystarcza podejmowanie tylko „działań naprawczych”, tj. leczenia następstw
rozwoju nowotworów. Znaczącą rolę w podnoszeniu efektywności
sprawowanej opieki onkologicznej przypisuje się skutecznym interwencjom
w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki. Profilaktyka pierwszej fazy
obejmuje działania polegające na propagowaniu prozdrowotnego stylu życia,
promowaniu czynników ochronnych oraz zmniejszeniu narażenia na
czynniki szkodliwe. W profilaktyce drugiej fazy podejmowane są wysiłki
służące usprawnieniu wczesnej diagnostyki, w tym kształtowaniu umiejętności świadomego i systematycznego korzystania z programów profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy. Rozpoznanie choroby we
wczesnej fazie rozwoju zależy od wielu czynników. Oprócz dostępu do
najnowszych osiągnięć nauk medycznych i technicznych oraz jakości
realizowanych świadczeń profilaktycznych, wymienia się również poziom
świadomości zdrowotnej kobiet oraz ich sposób zachowania w zakresie
wzmacniania zdrowia i zapobiegania potencjalnym chorobom. Osobniczy
wybór rodzaju zachowań prozdrowotnych w dużej mierze zależy od poziomu
ogólnej wiedzy kobiet (w szczególności wiedzy dotyczącej ochrony zdrowia), ich dotychczasowych doświadczeń, wzorów i motywacji. Wiedza na
temat czynników warunkujących zachowania kobiet wykorzystywana jest do
określenia cech charakteryzujących osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania oraz do rekomendowania właściwych działań profilaktycznych.

2. Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie czynników warunkujących zachowania
kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.

3. Materiały i metody
W pracy zastosowano przegląd piśmiennictwa dotyczącego zachowań
kobiet w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka szyjki macicy.
Analizie opisowej poddano również dane dotyczące czynników ryzyka oraz
rekomendowanych metod zapobiegania i wczesnego wykrywania stanów
przedrakowych i raka szyjki macicy. Przedstawiono opinie ekspertów
i wyniki badań opublikowanych w naukowych czasopismach medycznych.

4. Analiza wyników
4.1. Etiologia i czynniki ryzyka raka szyjki macicy
Główną przyczyną rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy oraz
wewnątrznabłonkowej neoplazji szyjki macicy (cervical intraepithelial
neoplasia – CIN) jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (Human
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papilloma Virus – HPV) [10]. Spośród 100 znanych typów HPV, tylko
niektóre z nich mają właściwości onkogenne. Za wysokoonkogenne uznano
typ 16, 18, 45 i 56, natomiast do grupy wirusów o średnim potencjale
onkogennym zakwalifikowano typy HPV: 31, 33, 35, 51, 52, 58 [11].
Czynnikiem uspasabiającym do rozwoju raka szyjki macicy są częste stany
zapalne pochwy wywołane Chlamydia Trachomatis, dwoinką rzeżączki
(Neiseria gonorrhoea), wirusem opryszczki (Herpes simplex virus-2) oraz
współwystępowanie zakażenia Human Immunodeficiency Virus (HIV) [12].
Do grupy uwarunkowań rozwoju choroby wymienia się również tzw.
czynniki ginekologiczne, do których zaliczono m.in.: długotrwale i zbyt
pochopne stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych (zwłaszcza
przez dziewczęta i kobiety z ryzykiem onkologicznym), błędne leczenie
hormonalne, patologiczny przebieg ciąż i porodów, brak lub skrócony okres
laktacji, błędne postępowania diagnostyczne i terapeutyczne oraz akceptację
wczesnego współżycia seksualnego [13].
Oprócz endogennych (genetycznych, immunologicznych, hormonalnych)
i egzogennych (chemicznych, fizycznych, wirusowych) czynników, w etiologii raka szyjki macicy wymienia się także sposób postępowania kobiet
w określonych sytuacjach codziennego życia. Należą do nich ryzykowne
zachowania seksualne, określone zachowania prokreacyjne, brak higieny
osobistej, zaniedbania w zakresie ochrony zdrowia i leczenia chorób (nie
tylko w obrębie narządów płciowych) oraz wybrane elementy stylu życia. Do
tej grupy uwarunkowań zaliczono m.in.: niedobory witaminowe (np. brak
witaminy C), dietę ubogą w antyoksydanty, palenie papierosów, stres i picie
alkoholu [12, 14, 15]. Wykrycie wczesnych postaci raka lub zmiany przednowotworowej w znacznym stopniu zależy od postaw kobiet w zakresie
regularnego poddawania się lekarskim badaniom profilaktycznym oraz
udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy, opartym na przesiewowym badaniu cytologicznym. Szczegółowy wykaz czynników ryzyka
raka szyjki macicy z podziałem na czynniki główne i prawdopodobne
przedstawiono w tabeli 1.

4.2. Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy
Uwzględniając główną przyczynę choroby, celem profilaktyki pierwotnej
raka szyjki macicy jest zredukowanie narażenia na czynniki ryzyka poprzez
niedopuszczenie do zakażenia wirusem HPV, który u ludzi przenoszony jest
drogą płciową. Zapobieganie infekcji i rozwoju przetrwałego zakażenia
onkogennym typem HPV polega na powstrzymaniu się od kontaktów
seksualnych lub pozostawaniu w związku z niezakażonym partnerem seksualnym. W przypadku utrzymywania kontaktów seksualnych z „nieznanym”
partnerem, optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie prezerwatywy jako
„mechanicznej bariery” chroniącej przez zakażeniem HPV i innymi patogenami. Od kilku lat istnieje możliwość ochrony przed zakażeniem HPV,
która polega na poddaniu się szczepieniu profilaktycznemu przeciw
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wirusowi brodawczaka ludzkiego [16-18]. Według specjalistów, szczepionki
przeciwwirusowe (dwuwalentna – przeciw HPV 16 i 18 oraz czterowalentna
– przeciw HPV 6, 11, 16, 18) są bezpieczne i charakteryzują się bardzo
wysoką skutecznością. Aktualnie nowym lekiem, rekomendowanym do
stosowania u obu płci po ukończenia 9. roku życia, jest 9-waletna
szczepionka przeciw HPV [19]. W Polsce, rutynowe szczepienie zalecane
jest u dziewczynek w wielu 11-12 lat. U starszych dziewcząt, tj. w wieku 1318 lat można wykonać szczepienie, jednak po spełnieniu określonych
w rekomendacji warunków [20]. Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy
obejmuje również działania propagujące zdrowy styl życia oraz zmniejszenie
narażenia na czynniki mutagenne występujące w codziennym życiu (np.
promieniowanie lub środki chemiczne).
Tabela 1. Czynniki ryzyka raka szyjki macicy

Czynniki główne:

Czynniki prawdopodobne:

zakażenie Human
Papillomavirus – HPV

wieloletnie stosowanie hormonalnych środków
antykoncepcyjnych

wczesne rozpoczęcie życia
seksualnego

stany obniżonej odporności (np. immunosupresja
po przeszczepie narządu)

duża liczba porodów

zakażenie Human Immunodeficiency Virus
(HIV)

partnerzy seksualni
podwyższonego ryzyka
(niemonogamiczni, z infekcją
HPV)

stany zapalne narządu płciowego przenoszone
drogą płciową (np. Chlamydia, Rzęsistek, Wirus
opryszczki HSV-2)

duża liczba partnerów
seksualnych

niewłaściwa dieta (np. brak witaminy C)

niski status społeczny
palenie papierosów
stwierdzona wcześniej
patologia w badaniu
cytologicznym
Źródło: Kornafel J, Mądry R (red). Nowotwory kobiecego układu płciowego. [w:] Zalecenia
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Tom 1.
Krzakowski M, Warzocha K (red). Via Medica, Gdańsk 2013: 265-317.

168

Uwarunkowania zachowań kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

4.3. Wtórna profilaktyka raka szyjki macicy
Podstawową metodą wykrycia choroby we wczesnej fazie rozwoju jest
badanie cytologiczne szyjki macicy w systemie Bethesda. Zgodnie z założeniami Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki, realizowanego w naszym kraju od 2006 roku, badanie powinno być
wykonane u kobiet w wielu 25-59 lat raz na 3 lata [21]. W zależności od
czasu rozpoczęcia życia seksualnego oraz występujących czynników ryzyka
istnieją dodatkowe zalecenia dotyczące częstości wykonywania kontroli
cytologicznej [22]. Program badań przesiewowych z użyciem testu cytologicznego służy wyodrębnieniu grupy kobiet, u których rozwój choroby
spowodował wystąpienie stanów przedrakowych lub wczesnych postaci
nowotworu.

4.4. Uwarunkowania zachowań kobiet w zakresie profilaktyki
raka szyjki macicy
W Polsce, pomimo dużego zaangażowania finansowego, logistycznego
i kadrowego w realizację programu przesiewowego, nie nastąpiło radykalne
obniżenie zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy.
W literaturze przedmiotu przeważają raczej krytyczne opinie ekspertów
dotyczące poszczególnych etapów Programu lub jego technicznych oraz
organizacyjnych rozwiązań. Określono nawet pewną listę przeszkód
uniemożliwiających osiągnięcie oczekiwanych wyników, wśród nich
wymienia się m.in. niską zgłaszalność kobiet oraz niską świadomość
społeczną [23]. Oczywiście odnotowano wzrost liczby kobiet poddających
się badaniu cytologicznemu (z 12,7% w 2006 roku do 44,4% w 2014 roku)
[24], ale nadal znaczna część Polek, tj. około 20% nigdy nie wykonywała
takiego badania [25]. W opinii J. Didkowskiej i U. Wojciechowskiej wynika,
że wskaźnik uczestnictwa Polek w Programie jest bardzo niski i w zależności
od regionu wynosi od 19% do 34% [6]. Niepokojący jest niski odsetek badań
wykonywanych przez kobiety starsze, które zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną częściej zagrożone są zachorowaniem na raka szyjki macicy.
Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na pobranie materiału
z szyjki macicy znacznie rzadziej zgłaszają się mieszkanki wsi oraz kobiety
gorzej wykształcone [25]. Również z doniesień A. Dyzman-Sroka i A. Nowak
wynika, że zachowania kobiet w zakresie wtórnej profilaktyki raka szyjki
macicy uwarunkowane są czynnikami demograficzno-społecznymi. Autorki,
powołując się na badania Siemensa, przedstawiły szereg zależności między
analizowanymi cechami. Częstszy udział w profilaktycznych badaniach
cytologicznych stwierdzono wśród kobiet: między 31-50. rokiem życia,
z wykształceniem wyższym, wyższym statusem społeczno-ekonomicznym,
żyjących w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, pracujących na pełny
etat, zamężnych lub żyjących w związku nieformalnym (w porównaniu
z samotnymi, wdowami, w separacji czy rozwiedzionych) [3].
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Socjalny profil populacji uczestniczącej w badaniach przesiewowych był
przedmiotem wielu badań [25-27]. W publikowanych na ten temat pracach
wykazano istotne różnice w zgłaszalności kobiet na badanie cytologiczne
w zależności od: wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, poziomu
wykształcenia, przynależności etnicznej i występujących różnic kulturowych
oraz poziomu świadomości zdrowotnej i ograniczeń w dostępie do opieki
zdrowotnej [26-28]. Ważnym czynnikiem determinującym postawy kobiet
jest również sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny. W opinii A. Ostrowskiej, autorki badań mających na celu rozpoznanie wiedzy, przekonań,
nawyków i barier wiązanych z realizacją badań cytologicznych wśród kobiet
żyjących w ubóstwie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, podejście do
praktyk leczniczych uwarunkowane jest pozycją społeczną i kulturą
medyczną. W praktyce oznacza to występowanie zjawiska, które oparte jest
na regule: im niższa pozycja na „drabinie społecznej” tym mniejsze zainteresowanie udziałem w proponowanych programach zdrowotnych [29]. Do
czynników wpływających na korzystanie przez kobiety z profilaktyki
ginekologicznej należy: sytuacja materialna, poziom uzależnienia od opieki
społecznej, poziom wykształcenia, świadomość zdrowotna (posiadanie
odpowiedniej wiedzy o zdrowiu i chorobie), dostępność do opieki ginekologicznej, właściwy poziom życia oraz rozwój kapitału indywidualnego
i społecznego obywateli [29]. W ocenie stopnia zamożności obywateli
posłużyć się można wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) przypadającą na jednego mieszkańca. Według GUS-u, w 2014 roku za najbogatszą
populację uznano ludność Ameryki Północnej (PKB wynosiło 52 384
dolarów USA), a najuboższą – mieszkańców Afryki (2 114 dolarów USA).
W krajach europejskich analizowany wskaźnik wynosił 29 086 dolarów
USA. Wśród krajów europejskich Polska należała do grupy państw o niskim
PKB, w 2014 roku wartość brutto wymienionego wskaźnika wynosiła 14 158
dolarów amerykańskich na jednego mieszkańca [30].
Z prowadzonych przez specjalistów obserwacji wynika, że podejmowane
przez dziewczęta i kobiety zachowania w zakresie pierwotnej profilaktyki
raka szyjki macicy uwarunkowane są również czynnikami geograficznymi
i demograficzno-społecznymi. W grupie przyczyn występowania ryzykowanych zachowań seksualnych najczęściej wymienia się niski poziom
wykształcenia oraz brak wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą
płciową [5, 31, 32]. Brak powszechnego udziału dziewcząt i kobiet w szczepieniach przeciw HPV wynika m.in. z wysokich kosztów sztucznego
uodpornienia, braku wiedzy na temat infekcji HPV i braku zgody rodziców
na szczepienie (w przypadku dziewcząt niepełnoletnich). Omawiając ten
problem warto przedstawić opinię A. Dyzmann-Sroka i A. Nowak, według
których „Polki nie mają świadomości komplementarności profilaktyki
pierwotnej i wtórnej, dlatego na badania zgłaszają się rzadko, a większość
przypadków chorób nowotworowych wykrywanych jest w stadiach
zaawansowanych” [3].
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5. Podsumowanie
Zachowania prokreacyjne i seksualne kobiet oraz ich postawy w zakresie
zalecanych sposobów kontroli i ochrony zdrowia są ważnymi determinantami rozwoju raka szyjki macicy. Sposób zachowania kobiet w zakresie
pierwotnej i wtórnej profilaktyki choroby zależy od wielu czynników, wśród
nich najczęściej wymienia się demograficzno-społeczne i kulturowe
uwarunkowania oraz ograniczenia w dostępie do opieki zdrowotnej. Wiedza
na temat mechanizmów, które mają wpływ na zainteresowanie profilaktyką
ginekologiczną oraz określenie przyczyn antyzdrowotnych zachowań kobiet,
stanowi ważny element dyskusji dotyczącej doboru optymalnych środków
i metod promowania zdrowego stylu życia i zachęcania do udziału
w badaniach profilaktycznych. Podejmowane interwencje zwiększające
świadomość zdrowotną powinny być dostosowane do lokalnych warunków
oraz wymagań i oczekiwań określonych odbiorców. W sytuacjach szczególnych, tj. w przypadku kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania,
charakteryzujących się biernym podejściem do spraw ochrony zdrowia lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym, podejmowane działania edukacyjno-informacyjne powinny być dostosowane do specyficznych warunków
społecznego i kulturowego funkcjonowania wymienionych kobiet.
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Uwarunkowania zachowań kobiet w zakresie profilaktyki
raka szyjki macicy
Streszczenie
Ważnym problemem medycznym i społecznym kobiet na całym świecie jest grupa nowotworów
żeńskich narządów płciowych, w której znaczny odsetek stanowi rak szyjki macicy. Pomimo
prowadzonego od wielu lat narodowego programu skriningowego, współczynniki zachorowalności i umieralności Polek z powodu wymienionej choroby utrzymują się na najwyższym
poziomie w Europie. W pracy zastosowano analizę piśmiennictwa na temat zachowań kobiet
w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka szyjki macicy. Analizie opisowej poddano
również dane dotyczące czynników ryzyka oraz rekomendowanych metod zapobiegania
i wczesnego wykrywania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Z doniesień specjalistów
wynika, że zachowania prokreacyjne i seksualne kobiet oraz ich postawy wobec zalecanych
sposobów kontroli i ochrony zdrowia są ważnymi determinantami rozwoju choroby. Do
czynników wpływających na analizowane zachowania zaliczono: poziom świadomości
zdrowotnej, wykształcenie, wiek, status społeczno-ekonomiczny, przynależność do grupy
etnicznej oraz ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej.
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, zachowania zdrowotne, profilaktyka.

Determinants of behavior of women in the prevention of cervical cancer
Summary
An important medical and social problem of women around the world is a group of cancers
of female reproductive organs, in which the significant percentage is cervical cancer. Despite the
run for many years national program of screening, the rates of morbidity and mortality of Polish
women because of that illness remain at the highest level in Europe. The study used the analysis
of the literature on the behavior of women in the primary and secondary prevention of cervical
cancer. The subject of the descriptive analysis were also data on risk factors and recommended
methods of prevention and early diagnosis of precancerous conditions and cervical cancer.
Experts report that reproductive and sexual behavior of women and their attitudes towards the
recommended ways to control and protect health are important determinants of disease
development. Factors influencing the analyzed behaviors include: the level of health awareness,
education, age, socio-economic status, ethnicity, and limited access to health care.
Key words: cancer of the uterine cervix, health behavior, prevention.
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Półprzewodniki w medycynie
1. Wstęp
Celem niniejszej pracy, to przedstawienie jak wysoko jest rozwinięta
nanofizyka w dzisiejszych czasach i jakie możemy dla niej zastosowanie
znaleźć w dziedzinie medycyny. Wybór oraz zainteresowanie tym tematem
pojawiło się ze względu na ogrom możliwości, które oferuje nam ta
dziedzina nauki. W pracy wykorzystana została metoda analizy literatury
naukowej w celu wydobycia jak najbardziej wiarygodnych i konkretnych
informacji.
Na samym początku przypomnijmy, że Równanie Schrödingera wyznacza kwantyzację potencjałów, jeśli tylko zadane zostaną odpowiednie
warunku brzegowe. Rozważając układy elektryczne, czy optyczne (tzw.
struktury funkcjonalne) o rozmiarach zbliżonych do fali de Broglie’a można
zauważyć, że efektami dominującymi są efekty kwantowo-mechaniczne.
Pamiętając zagadnienie dotyczące studni potencjału z podstaw mechaniki
kwantowej, wiemy, że taka kwantyzacja jest nazywana ”prostą” dla nieskończonej studni potencjału, zaś dla skończonych fala może ”przejść” przez
barierę potencjału i wówczas takie zjawisko nazywamy tunelowaniem
kwantowym. Opisane efekty pozwalają na sprzęganie ze sobą układów
elektronicznych i nanostruktur poprzez oddziaływania kulombowskie [13].
Rozdział ten przedstawia techniki wytwarzania, właściwości i zastosowanie
takich struktur jak przewody kwantowe – Quantum Wire (QWR), grafen, czy
kropki kwantowe – Quantum Dot (QD).
Ciekawą informację możemy odnaleźć w publikacji [38], gdzie
otrzymujemy in-formację, iż przedmiotem badań nanotechnologii są obiekty,
których przynajmniej jeden z wymiarów nie przekracza 100 nm. Istnieje
jednakże nowsze kryterium [52], według którego należy określić stosunek
objętości do powierzchni; dla nanoukładów wartość graniczną ustalono na
60 . Samo pojęcie nanotechnologii nawiązuje do wykładu Richarda
Feynmana There’s plenty of room at the bottom, który został wygłoszony
w roku 1959 w California Institute of Technology [11]. Wówczas to,
Feynman przedstawił teoretyczne fundamenty struktur bazujących na
pojedynczych cząstkach lub atomach. W owym czasie metody implementacji
idei tego wybitnego naukowca nie były jednak znane. Również termin
„nanotechnologia” został użyty stosunkowo niedawno bo dopiero w 1974
roku przez Norio Taniguchi, którego celem było opisanie zespołu procesów
1

fizyk137@gmail.com, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet
Śląski, www.us.edu.pl
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służących do manipulacji na pojedynczych atomach, a nawet cząstkach.
Więcej informacji na temat fascynującej historii nanotechnologii możemy
odnaleźć między innymi wśród bibliografii do referatu [20].

Rysunek 1.1: Schematyczne przedstawienie geometrii oraz gęstości stanów elektro-nowych dla
geometrii: 3D, 2D, 1D oraz 0D układów elektronicznych. Źródło: [13, str. 398, ilustracja 13.2]

2. Właściwości nanomateriałów i ich klasyfikacja
Nanomateriały używane w medycynie podzieli się w zależności od ich
postaci strukturalnej, składu chemicznego, wymiaru, czy zastosowania.
Podział według postaci strukturalnej wyróżnia:
• dendrymery;
• formacje miceli, kropki kwantowe, nanocząstki;
• nanorurki.
Ze względu na skład chemiczny wyróżniane są nanomateriały:
nieorganiczne, np:
 nanocząstki metali;
 nanocząstki tlenków metali;
 półprzewodnikowe kropki kwantowe;
 struktury węglowe (nanorurki, grafen, fulereny);
 organiczne, np.:
 dendrymery;
 nanocząstki polimerów [4].
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Rysunek 1.2: Ilustracja przedstawiająca wpływ nanotechnologii na nauki medyczne. Źródło: [30].

Trzeba jednak zauważyć, że żaden z tych podziałów nie jest „właściwym”. Należy przyjąć również, że większość podanych struktur jest
syntezowana przy użyciu substancji organicznych, koniecznych dla stabilizacji struktury nanomateriału, bądź jej funkcjonalizacji. Skutkuje to tym, iż
materiały te mają zazwyczaj naturę hybrydową. Rysunek 1.3 przedstawia
klasyfikację nanomateriałów w odniesieniu do postaci strukturalnej oraz
składu chemicznego. Ze względu na wysoki stosunek powierzchni do
objętości, rozmiary własne i możliwości objętość modyfikacji powierzchni,
nanomateriały charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami magnetycznymi, optycznymi i biologicznymi. Pozwala to na śledzenie i wchodzenie w interakcję z procesami mającymi miejsce na poziomie komórkowym [18]. Kluczowym elementem tych struktur jest rdzeń (ang. core),
który odpowiada za charakterystyczne właściwości magnetyczne/optyczne.
Kolejna warstwa, to or-ganiczna warstwa zewnętrzna, która stabilizuje
strukturę; odpowiedzialna jest dodatkowo za hydrofilny charakter, który
pozwala na dalszą funkcjonalizację struktury. Zewnętrzna warstwa
organiczna jest w dalszej części pokrywana warstwą, która może być złożona
z ligandów odpowiedzialnych za selektywne przyłączenie się kropki
kwantowej lub nanocząstki do pożądanych komórek/tkanek. Warstwa
całkowicie zewnętrzna może również zawierać substancje bioaktywne.
W takim przypadku użyteczność nanomateriału rozszerzona zostaje do
funkcji terapeutycznych [45]. Tabela prezentuje wybrane przykłady
nanomateriałów, ich skład oraz wybrane właściwości.
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Rysunek 1.3: Podział nanomateriałów w odniesieniu do postaci strukturalnej oraz składu
chemicznego. Źródło: [30].

3. Zastosowanie

nanomateriałów w naukach medycznych

W naukach, ogólnie kryjących się pod nazwą „medycznych”, nanomateriały znalazły szerokie zastosowanie ze względu na swoje unikalne
właściwości fizykochemiczne. Używa się ich między innymi w zmianach
patologicznych tkanek i organów. Sprawdzają się także jako biomarkery
identyfikujące regenerację tkanek. Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie
nanotechnologii obejmują terapię nowotworową, choroby układu krążenia,
czy choroby neurologiczne [9].
Obrazowanie biologiczne tkanek lub organów dotyczy zwykle kropek
kwantowych i nanocząstek. Warunkiem koniecznym obrazowania jest
funkcjonalizacja nanostruktury przy użyciu odpowiedniego ligandu, specyficznego dla receptorów obrazowanych komórek. Poza tym, pewne własności optyczne nanomateriałów (jak np. opisywana w niniejszej pracy fluorescencja kropek kwantowych) powoduje uwidocznienie pewnych komórek/tkanek podczas oświetlania falą o długości, która wzbudza energetycznie
układ. Porównując ze standardowymi barwnikami używanymi w obrazowaniu (rodamina, fluoresceina), kropki kwantowe charakteryzują się:
 większą fotostabilnością;
 szerszym spektrum absorpcyjnym;

 węższym i symetrycznym pasmem emisyjnym fluorescencji, wyższą

wydajnością kwantową fluorescencji;

 także dłuższym czasem fluorescencji [10].
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Wszystkie wymienione właściwości sprawiają, że kropki kwantowe stały
się bardzo popularne w obrazowaniu komórkowym. Więcej informacji
opisano w rozdziale 3.
Kropki kwantowe i nanocząstki to nie wszystko, poza nimi do obrazowania struktur biologicznych wykorzystuje także pojedyncze nanorurki
węglowe. Modyfikując powierzchnię fosfolipidami tego typu struktury
polioksyetylowanej zapewniany zostaje odpowiedni poziom rozpuszczalności tej struktury podczas, gdy znakowanie.
64
Cu pozwala na obrazowanie komórek i tkanek przy użyciu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej – Positron-Emission Tomography (PET) [27].
Kolejnym obszarem w którym nanostruktury znalazły zastosowanie to
dostarczanie leków na poziomie komórkowym. Metoda dostarczania
aktywnych substancji zwiększa farmakokinetyczne własności leku, co
przekłada się na większą kinetykę rozpuszczania, szybszą absorpcję, a przede
wszystkim na osiąganie terapeutycznego stężenia leku w tkance docelowej
[38]. Jednym wielu znanych sposobów zapewnienia efektu terapeutycznego
połączonego z jednoczesną kontrolą tego procesu poprzez analizowanie
sygnału fluorescencji, jest sprzęgnięcie leków przeciwnowotworowych
z kropkami kwantowymi. Przykładem takiego zastosowania jest jest
enkapsulacja kropki kwantowej w chitosanie zawierającym kwas foliowy
oraz doksorubicynę jako substancję leczniczą [55].
Dzięki szczególnej architekturze, nanomateriały mogą imitować naturalne
tkanki oraz zapewnić odpowiednie środowisko zewnątrzkomórkowe dla
dalszego wzrostu i rozwoju tych tkanek. Pewne typy nanomateriałów mogą
funkcjonować jako wewnętrzne rusztowanie dla uszkodzonych tkanek,
ułatwiając tym samym ich regenerację. W przypadku regeneracji kości
materiały te, poza zapewnieniem swoistego rusztowania, mogą funkcjonować jako nośniki dla substancji leczniczych [56].
Materiały tradycyjnie stosowane w medycynie naprawczej mają ograniczoną trwałość, która wynika z występujących stanów zapalnych wokół
obszaru implantu, infekcji, czy osteolizy. Z tego względu odpowiednim
wydaje się poszukiwanie nanostruktur o właściwościach zbliżonych do
struktury wewnętrznej kośćca bądź tkanki chrzęstnej. Czynnikiem kluczowym konkretnego nanomateriału jest odpowiedni zestaw cech jego
powierzchni (topografia, zwilżalność, powinowactwo chemiczne). Regeneracja tkanki kostnej z powodzeniem zastosowała nanohydroksyapatyt
w formie granulek (w przybliżeniu 70 nm w średnicy), które uczestniczyły
w mineralizacji kości, proliferacji oraz zwiększeniu adhezji komórek
osteogennych. Co więcej, użyto hydroksyapatytu w formie granulek pokrytych warstwą tantalu, wraz z nanometeriałami w formie włókien wytworzonych poprzez samoorganizujących się amfifilowych peptydów [24].
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Tablica 1.1: Skład oraz właściwości wybranych nanostruktur. Źródło: [30]
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Zastosowania nanostruktur w dziedzinie terapii to nie wszystko. odgrywają one ważną rolę w diagnostyce i analityce medycznej. Charakterystyczne właściwości elektryczne struktur węglowych (grafen, nanorurki),
czyni te materiały bardzo przydatnymi jako składniki czujników – „biosensorów”. Uzyskane struktury w postaci elektrod wykazują swoistą czułość,
m.in na stężenie kwasów nukleinowych, białek, sacharydów, przeciwciał,
hormonów, leków i innych substancji. Elektrody wykazujące selektywność
dla bioaktywnych cząstek odrywają ważną rolę w diagnostyce medycznej [41].

4. Toksyczność nanomateriałów
Rozwój nowych nanostruktur oraz ich szeroki zakres zastosowania
spowodował, że konieczne jest wykonanie szczegółowego badania
dotyczącego wpływu tych substancji na żywy organizm. Pewne własności
nanomateriałów, które uważane są za charakterystyczne (rozmiary
nanometryczne, duży stosunek powierzchni do objętości, aktywność
powierzchni) mogą stać się przyczyną ich toksyczności. Do głównych
czynników decydujących o toksyczności należy także rozkład wielkości
cząstek, ich kształt, skład chemiczny, własności elektronowe, reaktywność
grup powierzchniowych, czy zdolność do agregacji [41].
Nanomateriały w większości zbadane w kierunku genotoksyczności
z użyciem testów kometowych, testów mikrojąder DNA, czy formazanu
błękitu triazolowego (MTT) wykazały duże poziomy toksyczności. Jednak
wyniki testów in vivo nie zawsze potwierdzały wyniki testów in vitro.
Różnice w otrzymanych wynikach spowodowane są w głównej mierze przez
zakłócenie procedury biomedycznej przez same nanomateriały (reakcje
z odczynnikami) [4]. Aby zapewnić obiektywny szacunek toksyczności
danego materiału, wymagana jest indywidualna procedura analityczna,
w której bierze się pod uwagę specyfikę analizowanej struktury. Przechodząc
do meritum, należy stwierdzić, iż samemu rozwojowi nanotechnologii
powinien towarzyszyć odpowiedni rozwój metodyki testowej tych nanostruktur, a w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa ich stosowania.

5. Nanoprzewody
5.1. Kwantowe przewody typu „V”
Kwantowe przewody typu „V” (V-Groove Quantum Wires) to przewody
o bardzo dobrych właściwościach optycznych (ściśle określonym widmie,
wysokiej wydajno-ści rekombinacji), które można uzyskać poprzez wzrost
epitaksjalny korzystając z „wydrążonego” podłoża – rysunek 2.1. Dół
w kształcie litery „V” (V-groove) jest ryty przy wykorzystaniu np. anizotropowego trawienia chemicznego (an anisotro-pic wet chemical etch) na
podłożu arsenowo-galowym – GaAs (przy czym należy pamiętać, że arsenek
galu jest półprzewodnikiem!). Nawet w przypadku, gdy dół nie jest spiczasty
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przy końcu, następujący wzrost struktury AlGaAs „wyostrza się”, osiągając
szczyt dla promienia ρ1 wynoszącego przeciętnie 10[nm]. Dalsza depozycja
struktury GaAs powoduje zwiększenie górnego promienia powyżej ρ1: ρu >
ρ1 tej heterostruktury [13, str. 397].
Przewód kwantowy GaAs, przypomina swym kształtem półksiężyc
– rysunek 2.2. Cienka warstwa GaAs formuje się także na brzegach oraz na
górnej części wypukłości, a następujący wzrost AlGaAs prowadzi do
wyostrzenia rowka do początkowej wartości ρ1. Całkowite wyostrzenie po
tym, jak warstwa AlGaAs stanie się wystarczająco gruba pozwala na pionowe
układanie kolejnych przewodów kwantowych w kształcie „półksiężyca”.
Zazwyczaj są one identycznych rozmiarów i kształtów, jak można zobaczyć
na rysunku 2.3. Samoograniczająca się redukcja promienia krzywizny oraz
jej regeneracja w trakcie wzrostu warstwy bariery prowadzi do uporządkowania się tak zwanych macierzy kwantowych przewodów, której
parametry strukturalne są określone wyłącznie poprzez parametry wzrostu.
Rozmiar tak zwanego uskoku (pitch) pomiędzy takimi przewodami może
wynosić nawet 240 nm [13, str. 400].
Celem bezpośredniej wizualizacji poprzecznej modulacji tego pasma, jest
po przeczny skan katodoluminescencyjny (Cathodoluminescence (CL))
prostopadły do przewodu – rysunek 2.4. Rysunek 2.4a, to obraz uzyskany
z mikroskopii elektronów wtórnych próbki przedstawionej na rysunku 2.2,
który ukazany jest w widoku planarnym (z góry). Górny grzbiet jest
widoczny na górnym i dolnym fragmencie tego rysunku podczas, gdy
w środku widoczne są ściany boczne kwantowego przewodu. Na rysunku
2.4b spektrum CL wzdłuż linii prostopadłej do przewodu jest widoczne. Oś
odciętych stanowi długość fali emitowanej, oś rzędnych to pozycja
poprzeczna wzdłuż tego skanu. Górna studnia kwantowa Quantum Well
(QW) ukazuje prawie brak odchyleń w przerwie energetycznej (λ = 725nm),
jedynie bezpośrednio na brzegu, blisko bocznych ścian pojawia się drugi
”pik” dla niższej energii (λ = 745 nm), oznaczający jednocześnie występowanie w tym miejscu grubszego obszaru. Studnia potencjału (QW) wykazuje
długość fali rekombinacji równej 700 nm na krawędzi szczytu studni
kwantowej, która stopniowo zwiększa się do 730 nm w centrum rowka
w kształcie litery „V”. W sposób bezpośredni ilustruje to zwężanie liniowe
ścianek bocznych tej studni od grubości około 2.1 nm (na krawędzi) do 3 nm
w centrum. Luminescencja przewodu kwantowego pojawia się dla długości
800 nm.
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Rysunek 2.1: Schematyczny przekrój czynny heterostruktury GaAs/AlGaAs, którą wyhodowano
na „falistym” podłożu. Ilustracja konceptu samoistnego tworzenia przewodu kwantowego.
Źródło: [13, str. 399, ilustracja 13.2]

Rysunek 2.2: Obraz pochodzący z elektronowego mikroskopu transmisyjnego. Przekrój
poprzeczny przez przewód kwantowy GaAs/AlGaAS. Źródło [13, str. 399, ilustracja 13.3]
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Rysunek 2.3: Przekrój poprzeczny poprzez pionowo ułożone na sobie identyczne przewody
kwantowe GaAs/AlGaAs w kształcie półksiężyca. Zdjęcie pochodzi z Transmisyjnego
Mikroskopu Elektronowego. Źródło [13, str. 400, ilustracja 13.4]
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Rysunek 2.4: (a) Planarny widok przedstawiający obraz z mikroskopii elektronów wtórnych CL
pojedynczego przewodu kwantowego QWR (próbka A). Zdjęcie przedstawia wierzchnią
i boczną warstwę z przewodem kwantowym pośrodku. Biała pionowa linia oznacza pozycję
skanu CL, dla którego liniowe widmo (b) zostało zmie-rzone dla T = 5K. Intensywność CL
przedstawiona jest w skali logarytmicznej w odcieniach szarości, aby przedstawić cały zakres
dynamiczny w funkcji długości fali oraz pozycji wzdłuż białej linii w odniesieniu do rysunku
(a). Źródło [13, str. 401, ilustracja 13.5]

185

Mateusz Kozieł

6. Macierze nanoprzewodów w medycynie
Przez ostatnie lata ogromny nacisk położony był między innymi na
rozwijanie selektywnych metod dostarczania leków, czy zaawansowane
metody diagnostyczne, czyli na pracę związaną z potencjałem nanoprzewodów w zastosowaniach medycyny. Niewielka średnica tych przewodów
pozwala im na przejście przez podwójną warstwę lipidową błony komórkowej nie powodując jednocześnie poważnych uszkodzeń. Z tego powodu
nanoprzewody stanowią interesujące narzędzie, które pozwoli na dostęp do

przestrzeni wewnątrzkomórkowej [44]. W niniejszym rozdziale przedstawione zostało rozwiązanie wertykalnie ustawionych nanoprzewodów
przytwierdzonych do podłoża, tworzących swoistą macierz, która stwarza
możliwości lepszej detekcji sygnałów biologicznych, elektrofizjologicznych żywych komórek, a nawet pewnych zastosowań w dziedzinie
metodyki selektywnego dostarczania leków. Macierz nanoprzewodów
może być wytworzona na substracie oraz być zakończona metalową
elektrodą i na przykład wykorzystana w generatorach wykonanych z tlenku
cynku. Przy ściśnięciu wspomnianego generatora, który można przyrównać
do „kanapki”, następuje wytworzenie energii. Tego typu generator można
wykorzystać chociażby do zasilania niewielkiego wyświetlacza. Oczywiście
to tylko jeden z wielu przykładów, ale na tej zasadzie można również
dokonać detekcji.

7. Zastosowania biologiczne, a struktura i właściwości
nanoprzewodów
Zazwyczaj średnica nanoprzewodu zawiera się w przedziale 10-100 [nm],
a jego typowa długość wynosi kilka mikrometrów [44, str. 3]. Produkcja
takiego liniowego kryształu jest wzbudzana obecnością katalizujących
nanocząstek na powierzchni tego materiału. W podwyższonych temperaturach te katalizujące cząstki działają jako drobne „punkty topnienia”
składających się z cząstek metali oraz półprzewodników dostarczonych
z rozrzedzonego gazu. Gdy stop zostanie już nasycony, dochodzi do wzrostu
cienkiego, krystalicznego drutu, co widać na rysunku 2.5. Opisana tam
procedura skutkuje powstaniem macierzy pionowych nanoprzewodów,
których śred-nica określona jest rozmiarem cząstek katalizujących. Także
gęstość oraz rozmieszczenie tych przewodów na powierzchni zależy od
cząstek katalizatora – ich początkowej dystrybucji na powierzchni. Rysunek
2.5b przedstawia losowe rozmieszczenie nanoprzewodów, jednakże istnieją
metody litograficzne pozwalające na uzyskanie dowolnych, regularnych
wzorów [44, str. 4].

W uzupełnieniu do właściwości nanoprzewodów i ich geometrii, które
czynią je atrakcyjnymi dla aplikacji biologicznych, półprzewodnikowe
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nanoprzewody mogą być precyzyjnie tworzone, co ukazuje wiele możliwości ich zastosowań w celach biologicznych:
 możliwość domieszkowania małymi stężeniami innych pierwiastków,
w wyniku czego istnieje dopasowania ich przewodności, w przeciwieństwie to przewodów metalowych;
 ich skład pierwiastkowy może ulec zmianie podczas procesu wzro-

stu, dzięki czemu istnieje możliwość otrzymania tak zwanych
heterostruktur [23];
 powierzchnia nanoprzewodu może być „obłożona” warstwami, czy
powłokami (coatings) ochronnymi, bądź aktywnymi. Warstwy te
mogą zostać stworzone w trakcie wzrostu nanoprzewodu, bądź
w procesach następczych;
 powierzchnia nanoprzewodu może być także modyfikowana che-

micznie, pozwalając na szereg funkcjonalizacji.
Kreowanie heterostruktur pozwala na funkcjonalizację różnych części
nanoprzewodu w sposób selektywny, zgodnie z zakładanym planem.
Zainteresowanie nanoprzewodami półprzewodnikowymi początkowo nie
było związane z zastosowaniami biologicznymi, a ich korzystnymi właściwościami elektrycznymi oraz optycznymi. Przykładowo istnieje możliwość
stworzenia nanotranzystorów typu FET ze wspomnianych nanoprzewodów
półprzewodnikowych. W odniesieniu do nanomedycyny obiecujące jest
opracowanie ultraczułych nanobiosensorów przy wykorzystaniu wspomnianego połączenia tranzystorów FET bazujących na półprzewodnikowych
nanoprzewodach.
Z reguły powstałe nanoprzewody są zbierane z powierzchni po procesie
wzrostu i używane w roztworach, bądź deponowane na nowej powierzchni.
Ten rozdział zaprezentuje jednak nowatorską metodę zastosowania
nonoprzewodów, które pozostawiono na pierwotnej powierzchni.

8. Żywe komórki, a macierze nanoprzewodów
Argumentacja przemawiająca za wykorzystaniem macierzy nanoprzewodników wynika z faktu, iż ich rozmiary są kompatybilne z rozmiarami
komórek ssaków, gdzie grubość błony komórkowej wynosi 4-5 [nm], a ich
średnia mieści się w przedziale 1-20 [µm]. Mała średnica nanoprzewodów
pozwala im przejście przez podwójną warstwę lipidową błony komórkowej
bez jej uszkodzenia [12]. Dla porównania mikropipety powszechnie używane
do mikroiniekcji, bądź dla pomiarów elektrofizjologicznych na komórkach
mają średnicę około 1 µm, która jest ponad 100-kronie większa w porównaniu z omawianymi nanoprzewodami; nanoprzewody są także mniej
inwazyjne dla struktury komórki [22].
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Rysunek 2.5: (a) Model wzrostu nanoprzewodu. Złote cząsteczki katalizatora umieszczone
są na powierzchni materiału. W podwyższonej temperaturze atomy otaczającego gazu (w tym
przykładzie indu – In, oraz arsenu As) gromadzą się w formę liniowego kryształu pod każdą
z cząstek katalizujących (b) przedstawia obraz z mikroskopu elektronowego powstałej macierzy
nanoprzewodów arsenkowo-indowych (InAs), odcinek skali odpowiada 1 µm. W okno w białej
ramce można zaobserwować powiększenie dla pojedynczego przewodu, gdzie cząstka złota nadal
znajduje się na jego powierzchni, odcinek skali na tym zdjęciu odpowiada 100 nm.
Źródło [44, fig.1, str. 4]

Jeśli chodzi o wysokość tworzonych nanoprzewodów, to może być
ona dopasowana, by sprostać oczekiwaniom dopasowania tworzonych
macierzy do rozmiarów różnych typów komórek, tudzież by doprowadzić
do interakcji z określoną częścią komórki. Nanoprzewody o długości
poniżej 1µm spenetrują błonę komórkową oraz dotrą do cytozolu w pobliżu błony podczas, gdy dłuższe przewody rzędu kilku µm mogą spenetrować komórkę aż do jądra, bądź innych struktur. Jednakże można również
stworzyć przewody, które są w stanie całkowicie spenetrować daną komórkę, wchodząc z jednej, a wychodząc z przeciwnej strony [44, str. 4].
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Ogromną, lecz nie jedyną, zaletą jest oczekiwana niewielka inwazyjność
nanoprze-wodów w tym zastosowaniu. Dodatkowe jego zalety wynikają
z faktu, iż przewody te są „hodowane” na podłożu o kontrolowanej dystrybucji oraz orientacji. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę nanoprzewodów
przy wykorzystaniu fotolitografii – istnieje możliwość organizacji tych
przewodów w macierze o odmiennej konstrukcji. Jeśli rozpatrywana jest
gęstość, to dzięki możliwości jej modyfikacji wpływamy pośrednio na
chropowatość powierzchni, a przede wszystkim na liczbę nanoprzewodów,
które penetrują pojedynczą komórkę [44, str. 5]. Parametr chropowatości
powierzchni (roughness) jest znaczący także z powodu adhezji komórkowej
(łączenia się ze sobą powierzchniowych warstw komórek).
W ostatnich latach zarejestrowano jednak znaczny postęp w dziedzinie
projekto-wania wertykalnie ułożonych nanoprzewodów dla celów interakcji
komórkowych. Na uwagę zasługują pracę McKnigh‘a [1]. Przykładowo,
macierz nanoprzewodów może zostać oznaczona na indeksowanej siatce
ułatwiającej śledzenie pozycji, umożliwiając tym samym szeregi czasowe
określonych komórek [42].
Naukowcy z grupy badawczej Trine Berthing w pracy [44] zaprezentowali stożkowo ukształtowane nanostruktury węglowe o średnicach końców
rzędu 30 nm oraz długości 7 µm. Przewody te poddano funkcjonalizacji
plazmidowym DNA znaczonym Green Fluorescent Protein (GFP) – białkiem zielonej fluorescencji (naturalnie występujące białko wykazujące
fluorescencję). Komórki jajnika chomika chińskiego Chinese Hamster Ovary
(CHO) naniesiono na tę macierz poprzez odwirowanie, gdzie w dalszej
kolejności zastosowano ciśnienie. Wyniki obrazowania mikroskopem skaningowym tej grupy badawczej wykazały, że komórki CHO zostały spenetrowane przez nanoprzewody, gdzie osiągnięto jednakże wydajność na
poziomie 1%. Pomimo struktur penetrujących komórki i ich niesprzyjającemu traktowaniu, komórki te przetrwały i proliferowały przez kilka dni.
Świadczy to ni mniej, ni więcej o tym, że przewody penetrujące nie
podważyły integralności komórek [44, str. 5].
Inne podejście zaprezentowała zaś grupa badawcza Woong Kim’a [53]
oraz grupa Hällströma [46], w której nanoprzewody przytwierdzone do
podłoża penetrują badane komórki bez użycia zewnętrznych sił (np.
ciśnienia). Grupa badawcza Woong Kim’a [53] hodowała komórki Human
Embryonic Kidney 293 (HEK293) oraz mouse embryonic stem (mES)
bezpośrednio na macierzy krzemowych nanoprzewodów. W godzinę po
umieszczeniu komórek stwierdzono, iż nanoprzewody penetrują komórki.
Zdolność do przetrwania komórek wzrastała wraz ze zmniejszeniem średnicy
nanoprzewodów, co spójne jest z intuicyjnym rozumieniem: mniejsza
średnia poskutkuje mniejszym uszkodzeniem podczas penetracji warstwy
lipidowej błony komorowej. Podobne obserwacje wykazała wspomniana
grupa badawcza Hällströma [46], gdzie hodowano komórki neuronalne
myszy na powierzchni pionowo ustawionych nanoprzewodów z fosforku
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galu (GaP). Neurony wykazywały nawet lepszą przyczepność oraz dłuższą
przeżywalność na powierzchni fosforku galu z nanoprzewodami w porównaniu do „płaskiej” powierzchni fosforku galu.
Grupa Berthing [44] zaobserwowała „przyłączenie” niehomogenicznych
macierzy (70-270 nm) nanoprzewodów arsenkowoindowych do wspomnianych komórek HEK293 bez naruszenia ich integralności. Zaobserwować to
możemy na rysunku 2.6. Sam mechanizm penetracji komórek przez nano-

przewodniki nie został jeszcze niestety do końca poznany i rozpracowany. Oczywistym mechanizmem jest mechaniczna penetracja, która
dochodzi w momencie, gdy komórki osadzają się na powierzchni; może
to być także aktywny proces internalizacji poprzez endocytozę. W pracach Woong Kim’a [53] oraz Hällströma [46] dało się zauważyć, że
nanoprzewodniki w kontakcie z komórką ulegać mogą wygięciu. To zaś
świadczy o tym, iż komórki wywierają na nie siłę. Spowodowane jest to
tym, że dochodzi do interakcji pomiędzy cytoszkieletem, a przewodem
i może to stanowić dowód hipotezy według której dochodzi do aktywnego wychwytu przewodu poprzez mechanizmy komórkowe. Prawdziwość tej hipotezy mogłaby przemawiać za tym, by nie stosować zewnętrznej siły (np. ciśnienia, jak w pracach Berthing [44]).
Tabela 2.1 ukazuje potencjał szerokiego zastosowania nanoprzewodów
jako „sond” wewnątrzkomórkowych dla komórek różnego typu. Typy
komórek, które poddano testom obejmują szereg ważnych klas (np. komórki
nabłonkowe, neurony, komórki embrionalne, komórki nowotworowe).
Sugeruje to, że zastosowania opisywanej metody mogą zostać zaadaptowane
do rozmaitych typów komórek, a ostatecznie również tkanek. Warto zauważyć, że także komórki nie wykazujące tendencji do przylegania mogą być
przyłączone do macierzy nanoprzewodników, co wykazał McKnight [42].

Najdłuższy czas przeżycia hodowanych komórek stwierdziła grupa
badawcza McKnight’a [42], w której komórki CHO przetrwały ponad
trzy tygodnie na krzemowym podłożu z węglowymi nanoprzewodami (patrz
tabela 2.1). Obserwacje te wskazują na potencjał wykorzystania macierzy
nanoprzewodów do długofalowych badań komórek, co stanowi istotne
spostrzeżenie na możliwość przyszłych zastosowań tego rozwiązania.
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Rysunek 2.6: (Góra) obraz pochodzący z mikroskopu elektronowego przedstawiający komórkę
HEK293 wyhodowaną na macierzy przewodników arsenkowo-indowych (InAs). (Dół), odcinek
skali ma długość 10 µm. Obszar w lewym górnym rogu tego obrazu przedstawia powiększenie
macierzy nanoprzewodników, odcinek skali ma długość 1 µm. (Dół) przedstawia obszar tego
przewodnika „wbudowanego” w błonę komórkową, odcinek skali wynosi tutaj 1 µm.
Źródło [44, str. 5].
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Tablica 2.1: Przegląd typów komórek dla których wykonano eksperymenty z macierzami
nanoprzewodów. * – badania nie wykonano na macierzy nanoprzewodników, lecz na pojedynczej nanorurce węglowej. Autorzy zdecydowali się opublikować ten wynik, gdyż dzięki temu
można zaobserwować, iż komórki nowotworowe mogą być spenetrowane przez te struktury.
CNT – Carbon NanoTube – nanorurka węglowa, CNF – Carbon NanoFiber – nanowłókno
wlęglowe. Pozostałe materiały były wspo-mniane kilkukrotnie w tekście. Źródło [44, str. 6]
zawiera odniesienia od oryginalnych publikacji.

Niejednokrotnie badano również cytotoksyczność nanoprzewodów oraz
nanorurek umieszczonych w roztworach w obecności komórek ssaków [8].
Stres oksydacyjny zmniejszał czynność oddychania komórkowego oraz
inhibicję enzymów, jednakże efekty cytotoksyczne zmieniały się z rozmiarami i typami materiałów użytych nanoprzewodów [14]. W chwili obecnej
badania nad tym zagadnieniem są nadal prowadzone; brana jest również pod
uwagę możliwość, że toksyczność efektu będzie różna w momencie, kiedy
przewody te zostaną przytwierdzone do podłoża, gdyż nie występuje wtedy
takie samo ryzyko formacji cytotoksycznych agregatów, bądź akumulacji
nanoprzewodów w przestrzeni wewnątrzkomórkowej [25].
Do tej pory przeżywalność komórek spenetrowanych przez nanoprzewody przytwierdzone do podłoża została oceniona bazując na ich zdolności
do proliferacji, integralności błony komórkowej oraz czynności oddychania
wewnątrzkomórkowego. Integralność błony komórkowej [46] [53] oraz
czynność oddychania komórkowego [46] pozostają nienaruszone, jednakże
proliferacja komórek szpiczaka myszy (mouse myeloma cells) jest spowolniona po interakcji z nanowłóknami węglowymi [42].
Istnieje jednak szereg zjawisk, których mechanizm pozostaje nieznany.
Grupa badawcza Trine Berthing [44] stwierdziła, iż istotnym jest poznanie
wpływu na wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe. Kolejnym zagadnieniem
jest opracowanie technik usunięcia nanoprzewodów po wypełnieniu przez
nie oczekiwanych zadań (np. selektywnym dostarczeniu leków). Stąd wynikają badania nad przytwierdzonymi do podłoża nanoprzewodami, co
stanowić może uproszczenie tego zagadnienia.
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9. Dostarczanie leków, DNA i nanocząsteczek
W dzisiejszych czasach stosowanie terapii ograniczonych odbywa się
przez niewydajne dostarczanie leków do komórek tarczowych – tych, na
które „celowana” jest terapia. Z powodu lipofilnej natury błon komórkowych, wiele biologicznych czynnie związków musi być dostarczonych do
wnętrza komórki, bądź do samego jądra komórkowego, aby osiągnąć efekt

terapeutyczny. Poprzez użycie macierzy nanoprzewodów o kontrolowanej
gęstości oraz położeniu, które penetrują komórki, dostarczenie różnych
typów cząstek, czy związków stało się osiągalne – proces ten ilustruje
rysunek 2.7.

Rysunek 2.7: Przykład zastosowania macierzy nanoprzewodów w interakcji z żywymi
komórkami jako „platforma dostarczająca”. Ilustracja przedstawia komórkę na macierzy
nanoprzewodów ukazująca potencjał dostawczy oraz możliwość detekcji dla DNA (niebieski),
cząstek (czerwony oraz żółty) oraz białek (zielony). Wymiary nanoprzewodów pozwalają na
dostarczenie wybranego leku bezpośrednio do jądra komórkowego. Źródło [44, fig. 3. str. 6].

Pierwsze zastosowanie macierzy nanoprzewodów dotyczyło dostarczania
DNA. Grupa badawcza Woong Kim’a [53] stwierdziła, że możliwym jest
pokrycie tej macierzy krzemowych przewodników DNA znakowanym GFP,
a następnie użycie tej fluorescencji do oszacowania wydajności transfekcji
DNA, czyli procesu wprowadzania obcego DNA do komórki eukariotycznej. Białko to doszło do prawidłowej ekspresji w komórce, tym samym
wskazując, iż DNA zostało przetransferowane z nanoprzewodów do jądra
komórkowego. Zaobserwowano jednakże ograniczoną wydajność, gdzie
ludzie z grupy Woong Kim’a uznali, że można ją zwiększyć poprzez
dostarczenie DNA bezpośrednio do jądra oraz poprzez zwiększenie ilości
DNA dostarczanych do komórki.
Zaletą zastosowania macierzy nanoprzewodów w porównaniu do zastosowania w którym używa się roztworu z nanocząstkami jest to, że rozwią-
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zanie z macierzą pozwala na przestrzenną kontrolę w procesie selektywnego
dostarczania. Rozwiązanie to może posłużyć do równoległego dostarczania
różnych typów DNA, podczas jednoczesnego śledzenia, która populacja
komórek otrzymała dany typ DNA.
Bezpośrednie dostarczanie związków o różnych rozmiarach i kompozycji
dla dowolnej lokalizacji w komórce przy użyciu macierzy nanoprzewodników ma bardzo duży potencjał dla selektywnego dostarczania słabo przepuszczalnych związków, bądź dla związków „celowanych” w konkretną
część komórki (np. receptory komórkowe). Przykładem mogą być peptydy
i przeciwciała stosowane często przy terapii antynowotworowej, które mogą
być łatwo rozłożone w ciele pacjenta, zanim dotrą do komórek nowotworowych. Możliwe użycie macierzy nanoprzewodników po operacji
zwiększy ich wydajność (efekt terapeutyczny), jednocześnie zmniejszając
efekty uboczne powszechnie dziś obserwowane – ze względu na duże dawki
oraz toksyczność dla zdrowych tkanek organizmu.
Kolejnym potencjalnym rozwiązaniem macierzy nanoprzewodników jest
ekstrakcja konkretnych związków z komórki. Rozwiązanie to wymagać
będzie poza nieinwazyjnością dla komórek, także brakiem uszkodzeń
struktury stosowanych przewodników. Stanowić to będzie przełom dla
diagnostyki (biopsje).

10. Biodetekcja
Z modulacją wewnątrzkomórkowych stężeń kationów oraz innych
przekaźników powiązane jest każde zdarzenie komórkowe. Przykładem
biodetekcji może być monitoring stężenia wapnia, celem oceny aktywności
receptorów sprzężonych z białkiem G, mimo że zwiększone stężenie
kationów wapnia w komórce jest produktem ciągu reakcji związanych
z udziałem kilku białek [37]. Zalety takiego rozwiązana zostały zauważone
już w badaniach mających na celu odkrycie, a nawet opracowanie nowych
leków, poprzez rozwój analiz na żywych komórkach, miast wykorzystania
wyizolowanych protein, celem integracji złożoności biologicznej ścieżek
sygnałowych.
Jeśli chodzi o geometrię nanoprzewodów oraz ich unieruchomienie na
podłożu, to prezentują one dwie zalety w porównaniu do obecnie
stosowanych biosensorów: kontrola liczby sensorów przypadająca na
komórkę oraz umiejscowienie sensorów w komórce (patrz rysunek 2.8),
umożliwiając tym samym trójwymiarowe mapowanie zdarzeń zachodzących
w komórce. Zaleta ta jest szczególnie istotna w neuronaukach dla mapowania
propagacji sygnałów dla pojedynczych komórek nerwowych, a także
sieciach neuronowych [32]. Prace Hällströma [46] sugerują, że nawet aksony
neuro-nów mogą być spenetrowane przez nanoprzewody, co stwarza
możliwości mapowania propagacji sygnału w drobnych sieciach aksonów
i dendrytów.
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Prace McKnight’a z 2006 roku [29] opisują opracowaną przez jego
zespół macierz połączonych elektrycznie aktywnych nanowłókien węglowych [Carbon Nano Fiber (CNF)] na podłożu krzemowym. Prace Trine
Berthing [44] sugerują wykorzystanie tego układu jako nanoelektrod
w pomiarach elektrofizjologicznych – patrz rysunek 2.9. Korzystając
z tak zbudowanego układu McKnight otrzymał odpowiedzi elektryczne
dla procesów utleniania występujących w przestrzeni międzykomorowej
neuronów, które hodowano bezpośrednio na nanowłóknach.
Technika patch clamp jestrRozpowszechnionym narzędziem w neuronaukach do pomiaru aktywności kanałów jonowych w błonie komórkowej.
Technika ta, to badanie zmian potencjału błonowego żywego neuronu.
W tradycyjnym badaniu dokonywane jest przerwanie błony komórkowej
poprzez zastosowanie impulsów ssących na pipecie. Po tym, jak błona
ulegnie przerwaniu, solny roztwór z pipety ulega wymie-szaniu z cytozolem
komórki, powodując tym samym zmianę w bilansie jonowym, co z kolei
pociąga za sobą funkcję kanałów jonowych oraz redukuje czas życia
komórki [44].
Standardowe testy są oczywiście i bardzo czasochłonne i drogie, co
wynika z wykorzystania pojedynczej szklanej pipety (glass patch pipette).
W ostatnich latach jednak zaproponowano rozwiązanie oparte na tak
zwanych chipach planarnych – planar chipbased patch clamp method [3].
Rozwiązanie to zazwyczaj występuje w postaci powierzchni z jednym lub
kilkoma otworami w których komórki są umieszczane poprzez „zasysanie”.
Następnie wykonywane są pomiary elektrofizjologiczne. Pomimo, że
metodyka ta jest mniej pracochłonna, błona komórkowa nadal jest
przerywana w procesie pomiarów.
Najbardziej obiecującą metodą byłoby zastosowanie elektrod wykonanych z nanoprzewodów, które byłyby mniej inwazyjne dla komórek. Jeżeli
udałoby się opracować izolację elektryczną o dużej wartości rezystancji
pomiędzy elektrodą wykonaną z nanoprzewodu, a zastosowanym roztworem
buforowym, to możliwy byłby pomiar potencjałów z błony komórkowej
charakteryzujący się wysoką jakością (wysokim stosunkiem sygnału do
szumu).
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Rysunek 2.8: Przykład zastosowania macierzy nanoprzewodów w interakcji z żywymi
komórkami: biosensor. Komórka na macierzy nanoprzewodników. Ilustracja potencjalnego
wykorzystania jako biosensor fluorescencji. Nanoprzewody mogą być funkcjonalizowane
z środowiskowo-czułymi fluoroforami oraz dostarczać przestrzennie zróżnicowanej informacji
zarówno od pojedynczej komórki, jak i sieci takich komórek. Źródło [44, fig. 4. str. 7]

Rysunek 2.9: Zastosowanie macierzy nanoprzewodów w połączeniu z żywymi komór-kami:
pomiary elektrofizjologii. Ilustracja potencjalnego wykorzystania macierzy na-noprzewodów jako
wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych pomiarów elektrofizjologicz-nych. Każdy z przewodów
może być elektrycznie połączony poprzez podłoże (żółte elektrody), gdzie zmiany w potencjale
całej komórki mierzone są w odniesieniu do pewnej elektrody zliczającej (na ilustracji w postaci
żółtego trójkąta). Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia pomiar czynności
elektrofizjologicznej pojedynczych ko-mórek na wielu komórkach jednocześnie. Umożliwić to
może przyszłe wykorzystanie w dziedzinie badania leków, które celowane jest na kanały jonowe
komórek. Źródło [44, fig. 5, str. 8]

196

Półprzewodniki w medycynie

11. Kropki

kwantowe

11.1. Fizyka kropek kwantowych
Kropki kwantowe to kryształy półprzewodnikowe w skali nano (rząd
−9
wielkości ≈ 10 m), które składają się z pierwiastków grupy II−V I [43].
Kropki kwantowe (QD) posiadają wymiar kwazi-zerowy (przedstawienie na
rysunku 1.1), oznacza to wymiar fizyczny mniejszy od promienia ekscytonu
Bohra, czyli dystansu pomiędzy parą elektron-dziura [49]. To właśnie kształt
i wymiar zewnętrznej powłoki determinują fizyczne zachowanie elektronów
we wnętrzu kropki kwantowej. Porównywalnie w przypadku atomu,
kwantowo-mechaniczna funkcja falowa elektronów określona jest w znacznym stopniu przez rozmiary przestrzenne kropki kwantowej.

Gdy foton o odpowiedniej energii z pasma widzialnego pada na
półprzewodnik, część elektronów ulega wzbudzeniu do wyższych stanów
energetycznych. Po powrocie do stanu podstawowego następuje emisja
fotonu o częstotliwości charakterystycznej dla materiału z którego następuje emisja. Nanocząstki metali oraz półprzewodników o rozmiarach
rzędu 2-6 nm są szczególnie interesujące z powodu porównywalnych rozmiarów z makromolekułami biologicznymi, takimi jak np. białka czy
kwasy nukleinowe [48].
Ekscytony to kwazicząstki powstałe w wyniku korelacji elektronu
i dziury będące wynikiem oddziaływania kulombowskiego między nimi; są
one uwięzione w kropce kwantowej we wszystkich trzech wymiarach.
Ograniczenie to może być realizowane poprzez wytworzenie półprzewodnika o bardzo małych rozmiarach (zwykle rzędu stu do tysiąca atomów
na cząstkę [2]). Z powodu kwantowego uwięzienia (quantum confinement)
kropki kwantowe zachowują się jak śztuczne atomy” (artificial atoms)
– wykazują dyskretyzację poziomów energetycznych. Kropki kwantowe
otrzymano po raz pierwszy w latach 80. XX w. przez L. E. Brusa [6].

Kropki kwantowe mogą zostać optycznie wzbudzone (więcej w następnym pod rozdziale). W momencie absorpcji fotonów kropki kwantowe

zyskują energię prowadzącą do powstania ekscytonu. Ekscyton, jak
przedstawione zostało już powyżej, to związany stan elektronu i kwazicząstki zwanej „dziurą”. Po przejściu procesu relaksacji ze stanu wzbudzonego do niższego poziomu następuje rekombinacja elektronu i dziury,
a następuje emisja fotonu. Na całkowity proces zwany fotoluminescencją
składają się: optyczne wzbudzenie, relaksacja stanu wzbudzonego,
rekombinacja elektronu i dziury oraz następująca emisja fluorescencji [47].
Przerwa energetyczna ekscytonów w kropkach kwantowych w ogromnym stopniu zależy od ich rozmiarów. Fenomen ten związany jest z efektem
kwantowego ograniczenia (quantum confinement): im mniejsza jest kropka
kwantowa, tym silniejsze uwięzienie powodujące większą przerwę
energetyczną. Odpowiednio większa kropka kwantowa charakteryzuje się
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węższymi przerwami między poziomami energetycznymi. Stwarza to
możliwości do opracowania kropek kwantowych emitujących promieniowanie o różnych długościach fali (”kolorach”) przy zastosowaniu tego
samego materiału [47].
Obecnie kropki kwantowe selenowo-kadmowe (CdSe) oraz kadmowotellurowe (TeCd) z powłoką siarczkowo-cynkową (ZnS) (patrz rysunek 3.1)
są powszechnie używane oraz badane.

Rysunek 3.1: Ilustracja powszechnie używanej kropki kwantowej o rdzeniu selenowokadmowym (CdSe) i zewnętrznej powłoce siarczkowo-cynkowej (ZnS). Źródło [47]

Rysunek 3.2: Schematyczne przedstawienie kropek kwantowych i rodzaju oddziały-wań wraz
z rozpatrywaną skalą. Źródło: [30]
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12. Własności optyczne kropek kwantowych
Efekt kwantowego ograniczenia (quantum confinement e ect) powoduje
powstanie unikalnych optycznych i elektronicznych własności kropek
kwantowych. Przekłada się to na liczne zalety w porównaniu z obecnie
używanymi fluoroforami (organiczne barwniki, białka fluorescencyjne).
Właściwościami charakteryzującymi odpowiedni fluorofor jest ich szerokość
widma wzbudzenia, szerokość widma emisyjnego, a także ich fotostabilność,
czy czas rozpadu.
Obecnie stosowane konwencjonalne barwniki charakteryzują się jednakże
wąskim widmem wzbudzenia, co pociąga za sobą wykorzystanie określonych długości fal do wzbudzenia tychże barwników; przy wielości barwników o różnej długości fali wzbudzenia pociąga to za sobą problemy
techniczce i finansowe. Kropki kwantowe jednakże charakteryzują się szerokim widmem absorpcji, co oznacza, że wzbudze-nie układu osiągnąć można
wykorzystując długość fali z szerokiego zakresu. Cecha ta może zostać także
wykorzystana przy wzbudzeniu do jednoczesnego wzbudzenia wielu znaczników bazujących na kropkach kwantowych, przy użyciu jednej długości
fali. Standardowo używane barwniki posiadają przy tym zazwyczaj szerokie
spek-trum emisyjne, co stwarza problem nasuwania się na siebie widm
z odmiennych stosowanych barwników. Tym samym ogranicza to liczbę
możliwych do użycia jednocześnie fluoroforów, służących do oznaczenia
odmiennych struktur biologicznych. Dla porównania, kropki kwantowe
posiadają wąskie widmo emisyjne (patrz rysunek 3.3), które można
relatywnie łatwo modyfikować chcociażby przez zmianę składu, czy poprzez
warstwy pokrywające (coatings). Dzięki wspomnianym modyfikacjom
można uzyskać ograniczenie widma emisyjnego tak, aby otrzymać długość
fali z określonego zakresu widma elektromagnetycznego (UV, światło
widzialne, podczerwień) [43]. Wąskie widmo emisyjne, a zarazem szerokie
widmo absorpcji kropek kwantowych powoduje, że mogą być one
wykorzystane w wielokrotnym obrazowaniu w którym następuje kodowanie
długością fali (lub intensywnością) pożądanych sekwencji genów i białek.
Prace Han’a [15] sugerują, że zastosowanie schematu pięciu do sześciu
kolorów w połączeniu z sześcioma poziomami intensywności może być
użyte do osiągnięcia rozdzielczości na poziomie 10 000-40 000 rozróżnianych
sekwencji kodujących. Dobra fotostabilność kropek kwantowych może
posłużyć do obserwacji czasochłonnych interakcji wielu struktur biologicznych zawartych w komórkach.
Fotostabilność jest głównym zagadnieniem w większości zastosowań
fluorescencyjnych. W organicznych fluoroforach, które ulegają „wyświecaniu” (bleach) w cza-sie kilku minut po poddaniu działania określonej fali
elektromagnetycznej. Kropki kwantowe jednakże są bardziej stabilne. Mogą
one uczestniczyć w powtarzanych cyklach wzbudzenia i fluorescencji, które
trwają wiele godzin, dodatkowo zachowu jąc wysoki poziom jasności. Prace
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Xingyong’a [54] wykazują, iż kropki kwantowe są bardziej stabilne
w porównaniu do standardowych, organicznych barwników. Kwas
dihydroliponowy pokryty selenkiem kadmu siarkowo cynkowym ((DHLA)capped cadmium selenide-zinc sulfide – CdSe-ZnS) wykazywał brak strat
w intensywności emitowanego promieniowania po ponad 14 godzinach.
Oznacza to ponad 100-krotny wzrost stabilności i 20-krotny wzrost intensywności w porównaniu z organiczną rodaminą 6G.
Dodatkowym aspektem występującym w organicznych barwnikach, który
utrud-nia odczyt sygnału z powodu występujących szumów tła jest
zagadnienie związane z krótkim czasem fluorescencji. Szybka emisja
fluorescencji w tych barwnikach (< 5 ns) pokrywa się z krótko-żyjącym tłem
autofluorescencyjnym. Kropki kwantowe jed-nakże charakteryzują się
długimi czasami emisji po wzbudzeniu (30-100 ns w temperaturze
pokojowej), które są dłuższe niż tło autofluorescencyjne. Czas ten jest jednak
wystarczająco krótki, aby utrzymać wysoki poziom fluencji fotonów – patrz
rysunek 3.4.

13. Synteza
Synteza kropek kwantowych może być dostosowana do specyficznych
wymagań, gdzie rdzeń (core), zewnętrzna powłoka (shell) i warstwa
pokrywająca (coating) wpływają bezpośrednia na właściwości fotochemiczne. Kropki kwantowe wytwarzane mogą być w rozmiarach od kilku
nanometrów to kilku mikrometrów. Sam rozmiar zaś kontrolowany może
być z dokładnością ±2% przy wykorzystaniu precyzyjnych technik wzrostu
z wykorzystaniem wysokiej temperatury anilacji (wyżarzania) [43].
Zewnętrzna powłoka (shell) stabilizuje nanokryształ i do pewnego stopnia
zmienia jego właściwości fotofizyczne. Zewnętrzna warstwa pokrywająca
(coating) modyfikuje właściwości kropki kwantowej, pozwalając tym
samym na jej wbudowanie oraz włączenie w pożądane zastosowanie.
Nanokryształy złożone wyłącznie rdzenia (core) okazały się niepraktyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, struktura krystaliczna nanocząstek wykazuje wiele niedoskonałości [36], co przekłada się bezpośrednio
na nieregularności w obserwowanej emisji – „mruganie” podczas której
pojedyncza kropka kwantowa przechodzi pomiędzy stanami z fluorescencją
oraz bez niej pomimo stałego oświetlenia stabilnym źródłem fotonów. Po
drugie, rdzeń jest wysoce reaktywny z powodu dużego stosunku powierzchni
do objętości co powoduje małą stabilność, która jest szczególnie podatna na
degradację fotochemiczną. Pokrycie nanokryształów ZnS zwiększa stabilność
i wydajność kropek kwantowych o zwiększonej luminescencji, większej
fotochemicznej stabilności oraz wydajności kwantowej w temperaturze
pokojowej [17], jednakże zastosowanie samego pokrycia siarczkiem cynku
(ZnS) jest niewystarczające dla stabilizacji rdzenia, szczególnie w roztworach biologicznych. Zastosowanie glikolu polietylenowego (Polyethylene
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Glycol (PEG)) okazało się w toku szeregu eksperymentów zwiększać stabilność opisywanej struktury, a także redukować procesy adsorpcji.

Rysunek 3.3: Widma (a) wzbudzenia, (b) emisyjne rodaminy 6G oraz kropka kwantowa
z selenku kadmu – CdSe QD. Widmo emisyjne kropki kwantowej jest niemal symetryczne oraz
”węższe” podczas, gdy widmo wzbudzenia jest ciągłe i zarazem szerokie. Z widma wzbudzenia
odczytać można, że kropkę kwantową łatwo jest wzbudzić falą elektromagnetyczną o długości
poniżej ≈ 530nm. W przypadku organicz-nego barwnika – rodamina 6 – jej widmo wzbudzenia
jest węższe, a widmo emisyjne szersze od kropki kwantowej. Źródło [48]
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Rysunek 3.4: Zależność czasowa intensywności fluorescencji dla nanokryszałów poddanych
silanizacji (przyłączeniu dwufunkcyjnego reagenta – zazwyczaj metakrylanu 3(trimetoksysilylo)propylu – γ-MAPSu) oraz rodaminy 6G dla długości fali 488nm. Nanokryszały
charakteryzują się stabilną emisją dla minimum 4 godzin, podczas, gdy organiczna rodamina 6G
„wyświeca” się po zaledwie 10 minutach. Na wykresie kolory odpowiadają emisjom
nanokryszałów, rodamina 6G zaznaczona jest kolorem czarnym. Źródło [7]

Rozpuszczalność kropek kwantowych jest istotna dla wielu zastosowań
biologicznych, jednakże stanowi duże wyzwanie technologiczne. Nierozpuszczalne kropki kwantowe można w łatwy sposób „wyhodować” w hydrofobowych, nieorganicznych rozpuszczalnikach. Rozpuszczalność wymaga
jednakże zastosowania zaawansowanych technik chemicznych, dzięki
którym można zmienić właściwości chemiczne podłoża. Obecnie stosowane
metody, które ograniczają zmianę kluczowych właściwości bazują w większości na wymianie pierwotnej warstwy hydrofobicznego surfaktantu na
warstwę hydrofilową [5] [7], bądź na dodaniu dodatkowej warstwy
(amfifilowa cząsteczka cyklodekstryny) [40], która może także zawierać inną
grupę funkcyjną.
Chitosan, naturalnie występujący polimer z jedną grupą aminową i dwiema grupami hydroksylowymi użyty został do wewnątrzkomórkowego
dostarczania wybranych molekuł. Może on być przytwierdzony do powierzchni kropki kwantowej [33].
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Rysunek 3.5: Schematyczna ilustracja różnych podejść w przyłączeniu kropek kwantowych do
biomolekuł: (a) użycie dwufunkcyjnego ligandu (kwas merkaptooctowy), do połączenia kropki
kwantowej z biomolekułą. (b) kropka kwantowa pokryta TOPO przyłączona do
zmodyfikowanego polimeru akrylowego przez siły hydrofobiczne. (c) rozpuszczenie oraz
podwójne przyłączenie przy użyciu związku mer-kaptosilanu. (d) dodatnio naładowane molekuły
połączone z ujemnie naładowaną kropką kwantową – przyciąganie elektrostatyczne. (e)
Włączenie kropki kwantowej w mikro- i nanokulki (micro- and nanobeads). Źródło [48].

Inne metody na zwiększenie rozpuszczalności związane są z enkapsulacją
w fosfolipi-dowych micelach [10], dodatku ditiotreitolu, czy oligomerycznych ligandów. Rysunek 3.5 wyszczególnia schematy przyłączenia
powszechnie stosowanych technik do przyłączenia białek do kropek
kwantowych.
Właściwości koloidalne rozpuszczonych w roztworze nanocząstek będą
odpowiednie – w zależności od użytej metody. Oznacza to, że zastosowana
strategia musi być dobrana w zależności od rozpatrywanego biologicznego
systemu. Wzrost śred-nicy kropki kwantowej jaki następuje po użyciu tych
metod i przyłączeniu molekuł, może spowodować dostarczanie wewnątrzkomórkowe znacznie trudniejszym, a także zwiększyć jej toksyczność [51].
Kolejnym wyzwaniem jest brak technik przygotowa-nie kropek kwantowych, w której mamy kontrolę nad ilością molekuł przypadających na
pojedynczą kropkę oraz ich orientację na powierzchni. Obecnie stosowana
tech-nika, opierająca się na modyfikacji grup COOH na powierzchni kropki
kwantowej poprzez kowalencyjne przyłączenie grup aminowych,
ograniczona jest problemem ograniczonej powtarzalności i agregacji [16].
Pomimo faktu, iż kropki kwantowe okazały się znacznie bardziej fotostabilne niż konwencjonalnie stosowane organiczne barwniki, zanotowano
znaczną utratę fluorescencji po wstrzyknięciu do tkanek zwierzęcych, oraz
w roztworach jonowych [28]. Utratę sygnału tłumaczono powolnej
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degradacji powierzchni ligandu oraz zewnętrznej warstwy pokrywającej
(coating), bądź elementom zaabsorbowanym na powierzchni podczas
podania do płynów ustrojowych. Pomimo tych spostrzeżeń pozostaje jednak
kilka technicznych problemów w chemicznym przygotowaniu podłoża.
Celem jest osiągnięcie takich zewnętrznych warstw (coatings), które zapewnić mogą minimalne, niespecyficzne wiązanie, a jednocześnie utrzymywać
stabilność, minimalizować procesy utleniania oraz być odporne na stężenia
soli obecnych w komórkach. To wszystko, przy jednoczesnym zachowaniu
wydajnej fluorescencji, bez tak zwanego bleachingu („wyświecania”), czy
wspomnianego wcześniej ”mrugania”.

14. Kropki kwantowe w medycynie – zastosowanie
W rozdziale tym przedstawiona została tylko jedna, wybrana metoda
obrazowania in vivo zwierząt, spośród wielu innych jak chociażby:
 analiza nowotworowa;
 bariery w użyciu w warunkach in vivo;
 fluorescencyjne znakowanie białek komórkowych;
 FRET – Fluorescence resonance energy transfer analysis;
 śledzenie komórek;
 wykrywanie patogenów i toksyn.
Obrazowanie całego ciała zwierzęcia, czy człowieka obarczone jest wieloma trudnościami, spośród których największą z nich stanowi toksyczność.
Na obecnym etapie rozwoju tej technologii należy przeprowadzić jeszcze
wiele badań związanych z tym zagadnieniem. Kolejnym utrudnieniem jest
absorpcja oraz rozpraszanie obecne w tkankach oraz zjawisko autofluorescencji badanych tkanek, czy narządów. Absorpcja oraz rozpraszanie
występuje w obszarze bliskiej podczerwieni (Near-Infrared (NIR)) (7001100 nm). Opracowanie więc kropek kwantowych, dla których zjawisko
fluorescencji zachodzi w obszarze NIR może spowodować zwiększenie
stosunku użytecznego sygnału do szumu. Autofluorescencja tkanek zależy
także od długości fali światła wzbudzającego. Z racji omawianego faktu, iż
kropki kwantowe charakteryzują się szerokim spektrum absorpcji, fala, która
minimalizuje autofluorescencję tkanek może zostać dobrana w sposób
optymalny [19].

Kolejnym istotnym zagadnieniem dla zastosowań in vivo jest klirens
(współczynnik oczyszczania; objętość osocza całkowicie oczyszczonego
z danej substancji w jednostce czasu) z krwi. Kropki kwantowe, wraz
z innymi stosowanymi nanocząstkami, łatwo wychwytywane są przez
układ siateczkowy, który w konsekwencji powoduje spadek ich stężenia
we krwi. Pokrycie kropek PEG zapobiega interakcjom oposonina-nanoczątka, których działanie potwierdzono w zwiększeniu czasu krążenia
kropek kwantowych we krwi, jednakże przy zachowaniu stałego, niespecyficznego wychwytu [28]. Opsoniny to substancje, które po przyłączeniu się do antygenu po-zwalają na łatwiejsze zajście fagocytozy.
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Obrazowanie unaczynienia w normalnych tkankach, przy użyciu
śródoperacyj-nym kropek kwantowych typu II (z rdzeniem CdTe oraz
zewnętrzną powłoką z CdSe) stało się także możliwe w obrazowaniu
naczyń wieńcowych serca. Parametr
Signal to Noise Ration (SNR), określający stosunek użytecznego sygnału do poziomu szumów wynosił 5:1, przy wzbudzeniu światłem podobnym do tego, które używane jest w lampach używanych do oświet-lenia
pola operacyjnego dla lekarzy chirurgów [26]. W badaniach wyko-nanych
na szczurach, udało się zobrazować tętnice wieńcowe na głębo-kości
1.5 mm-2.0 mm zarówno przed, jak i po torakotomii (otwarciu klatki
piersiowej), z wystarczającą rozdzielczością, do rozpoznania i identyfikacji
poszczególnych naczyń wieńcowych [31]. Wyniki tego badania pokazano
na rysunku 3.6. Obrazowanie przez nienaruszoną tkankę skórną oraz
tkankę tłuszczową myszy pozwala na wizualizację unaczynienia obszaru
skóry właściwej, 900 µm wgłąb ciała. Możliwe stało się także zobrazowanie
małych kapilar wgłąb 250µm tkanki tłuszczowej – rysunek 3.6a.
Kropki kwantowe mogą stanowić alternatywę do tradycyjnie stosowanych barw-ników w mapowaniu węzłów wartowniczych Sentinel Lymph
Node (SLN). Mapowanie SLN pozwala na identyfikację pierwszego węzła
spływu limfy do którego naciekają niektóre nowotwory. Obecnie stosowana
technika powszechnie stosuje zabieg limfodenektomii dla wielu postaci
nowotworów, prowadząc tym samym do znacznego odsetka następszych
zachorowań. Poprzez usunięcie jedynie węzła wartowniczego można tego
uniknąć, gdzie lekarz patolog może zanalizować wycięty węzeł z większą
precyzją w poszukiwaniu przerzutów.
W kilku badaniach wykonanych na świniach używano kropek
kwantowych do identyfikacji węzła wartownika w miejscu wysięku [34]
i przełyku [35], czy przewodu pokarmowego. Badania te wykazały, iż
wstrzyknięte kropki kwantowe szybko lokalizowały się w węźle wartowniczym, gdzie mogły być zobrazowane na głębokości do 5 cm w tkance
płucnej [39]. Kropki kwantowe pozostawały in situ przez ponad trzy
godziny, oraz nie wykazywały migracji poza obszar SLN. Dodatkowo nie
wykazywały znacznego spadu w sygnale fluorescencji. Chirurdzy mogą być
zatem wyposażeni w niedalekiej przyszłości w obrazy anatomiczne pochodzące z kropek kwantowych, nałożone na standardowe zdjęcia (przykład
widoczony na rysunku 3.7. Użycie kropek kwantowych pozwala na dokonanie identyfikacji węzła wartowniczego po wycięciu, pomimo jego
przekrwienia, czy zniekształcenia. Istniejącym ograniczeniem jest jednakże
nie w pełni poznana toksyczność kropek kwantowych. Autorzy wspomnianych prac twierdzą, że większość wstrzykniętej dawki kropek kwantowych
znajduje się w wyciętym węźle, a toksyczność pozostałej części jest mało
istotna. Z pewnością jednak nie jest to w pełni zbadane założenie. Wszystkie
te badania wykazały brak ostrych powikłań u świń, jednakże nie przeprowadzono badań długofalowych.
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Rysunek 3.6: (a) projekcja struktur kapilarnych dla obszaru o długości 250 µm tkanki tłuszczowej
po dożylnym wstrzyknięciu nanokryształów w obszar serca myszy. (b) wizualizacja krążenia
tętniczego i żylnego po 40,5 sekundach od podania bolusa z nanokryształami szczurowi. Obrazy
ukazują klatkę piersiową i obszar brzucha myszy obrazowanej po iniekcji bolusa
z nanokryształami (c) przed oraz (d) po torakotomii. Źródło [31].

Rysunek 3.7: Mapowanie węzła wartowniczego przełyku świni. Od lewej: zdjęcie oryginalne,
fluorescencja z kropek kwantowych, syngal fluorescencji kodowany kolorem nałożony na
oryginalny obraz. Źródło [35].Podsumowanie i wnioski
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W pracy przedstawiono jedynie dwa wybrane zagadnienia współczesnego
zastosowania półprzewodników w medycynie. Pierwszym tematem były
nanoprzewody, gdzie krótko scharakteryzowane zostały nanoprzewody typu
„V” (V-Groove Quantum Wires) oraz zaprezentowano przykładowe zastosowanie tych macierzy w medycynie. Omówione również zostały właściwości
i charakterystyka nanoprzewodów w odniesieniu do układów biologicznych,
gdzie przedstawiono wyniki badań kilku zespołów badawczych w odniesieniu do interakcji komórka-nanoprzewód, a także zagadnienia związane
z cytotoksycznością. Zaprezentowano techniki selektywnego dostarczania
substancji (w tym m.in. leków) do wnętrza wybranych komórek, a także
możliwość wykorzystania nanoprzewodów jako biosensorów fluorescencyjnych w skali nanometrycznej.
Macierze nanoprzewodów wydają się być obiecującym narzędziem
w dziedzinie nanomedycyny, zwłaszcza że możliwości ich zastosowania są
ogromne: selektywne dostarczanie leków, diagnostyka, a nawet badania
przesiewowe dużej wydajności nowych leków. Potencjał tych macierzy
może być wykorzystany dla wielu typów komórek o różnych właściwościach adhezyjnych. Ta ostatnia właściwość otwiera możliwość zastosowania nanoprzewodów w wielu przyszłych rozwiązaniach technicznych, czy
komercyjnych. Jednym z zastosowań są badania in vitro hodowli komórkowych, bądź wyizolowanych tkanek służących w badaniach podstawowych
ścieżek sygnałowych, a także do wspomnianych badań przesiewowych
o dużej wydajności, czy analizy bioptatu. Ponadto nanoprzewody stwarzają
szereg możliwości terapeutycznych przy wykorzystaniu w tandemie z precyzyjnymi metodami chirurgicznymi. Możliwość lokalnego procesu terapeutycznego, włączając w to komórki nowotworowe, przy jednoczesnym
oszczędzaniu tkanek niezmienionych chorobowo podąża za obecnymi trendami „terapii celowanych”. Należy jednak pamiętać, że przed tymi zastosowaniami istnieją jeszcze problemy techniczne związane z samą interakcją
nanoprzewodów z komórkami. Nad obejściem tych problemów pracuje
szereg zespołów badawczych, spośród których w pracy wymienionych
zostało tylko kilka. Dokładne zbadanie i opisanie procesów cytotoksycznych
to kolejny aspekt, który musi być zbadany w sposób bardziej szczegółowy.
W drugiej części pracy znalazły się zagadnienia związane z kropkami
kwantowymi. Z budową kropek kwantowych, syntezą i właściwościami
fizycznymi z szerszym uwzględnieniem właściwości optycznych. Spośród
kilku wspomnianych w refe-racie zastosowań medycznych omówiono
zastosowanie kropek kwantowych w miejsce tradycyjnie stosowanych białek
z fluoroforami jak białko zielonej fluorescencji GFP w celach lepszego
obrazowania biomedycznego in vivo. Kropki kwantowe charakteryzują się
szczególnie długimi czasami fluorescencji oraz wysoką wartością fotostabilności. Zaprezentowano wyniki prac, w których obrazowano naczyniowe
struktury kapilarne myszy w badaniach przyżyciowych, czy wykorzystanie
kropek w mapowaniu węzłów wartowniczych powszechnie wykorzystywane
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w analizie TNM (Tumor Nodes Metastasis) m.in. do oceny przerzutów do
tychże węzłów. W przytoczonych pracach istnieje wiele optymistycznych
spekulacji nad możliwym wykorzystaniem kropek kwantowych w szerokiej
gamie zastosowań, jednakże stan wiedzy na temat ich zachowania
i możliwych powikłaniach długofalowych nie został jeszcze poznany.
Istnieje szereg barier uniemożliwiających powszechne wykorzystanie tej
technologii. Istnieją dowody [43] przemawiające za cytotoksycznością
kropek kwantowych, a także wpływem na funkcjonowanie komórek.
W dodatku wiele podstawowych właściwości fizykochemicznych ich
powierzchni w zmiennych warunkach środowiskowych nie zostało do końca
poznanych. Mimo tych niedogodności zalety kropek kwantowych nad
obecnie stosowanymi cząstkami do obrazowania są bezsporne, a badania
wykazały iż kropki kwantowe mają ogromny potencjał wykorzystania
w wielu dziedzinach, nie tylko w medycynie.
Tylko niektóre aspekty zastosowania półprzewodników w medycynie
zostały poruszone w tej pracy. Odnosząc się do samych kropek kwantowych
należy jeszcze wspomnieć o możliwości śledzenia poszczególnych komórek,
detekcji toksyn czy patogenów, a także o analizie przerzutów nowotworowych. Odchodząc już od tematów kropek kwantowych i nanoprzewodów, które są głównym tematem referatu, na uwagę zasługują także
nanorurki węglowe i ich potencjał wykorzystania w medycynie. Wykorzystanie nanorurek węglowych znajduje potencjalne zastosowanie w obrazowaniu biomedycznym i terapii. W obrazowaniu może mieć potencjalne
zastosowanie w detekcji tak zwanych przesunięcia Ramanowskiego, obrazowaniu fotoakustycznym, czy fotoluminescencyjnym. W terapii nanorurki
węglowe, podobnie do nanoprzewodów, znaleźć mogą zastosowanie
w selektywnym dostarczaniu leków a nawet genów, w terapiach związanych
z komórkami macierzystymi, czy terapiami termalnymi służącymi destrukcji
tkanek nowotworowych [50].
Na uwagę zasługują także układy Lab on a Chip (LOC). Układy te to
miniaturowe urządzenia, których zadaniem jest przeprowadzanie standardowych procedur i reakcji laboratoryjnych. Mikrochipy tworzą w nich zintegrowany i funkcjonalny system do wykonywania analiz medycznych, chemicznych i biotechnologicznych. Układy LOC mogą wykonywać wiele
operacji równoległych poza obszarem laboratorium, co rodzi ogromne
zapotrzebowanie na te urządzenia w krajach rozwijających się, gdzie nie ma
powszechnego dostępu do wielu nowoczesnych technologii diagnostyki medycznej. Przykładem analiz wykorzystujących mikrosystemy LOC są:
technologia separacji komórek krwi, mikrochipy przeprowadzające reakcję
PRC, wykorzystywanie LOC do oznaczania pierwiastków w ustroju, czy
detekcja wirusów [21]. Samo zastosowanie LOC nie ogranicza się jednakże
do zastosowań medycznych. Potencjał LOC tkwi także w sektorze żywnościowym, rolnictwie i przemyśle biosystemów. Przykładem potencjalnego
zastosowania układów LOC w przemyśle jest enkapsulacja nanocząstek oleju
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z ryb, monitorowanie patogenów i toksyn w żywności i wodzie, przeprowadzenie mikro-/nano-filtracji dla poprawy jakości, wykrywanie antybiotyków
w produktach mlecznych i wiele innych [21].
Samo zastosowanie półprzewodników w medycynie jest zatem jak widać
ogromne. Nie wymieniono przy tym tak oczywistych przykładów jak:
detektory promieniowania jonizującego bazujące na półprzewodnikach,
gama rozwiązań technologicznych w urządzeniach (np. piezoelektryki do
generacji fal ultradźwiękowych w USG, czujniki temperatury, pomiary
ciśnień, pulsoksymetry itp.), a także całego spektrum innych zastosowań.
Interesującym jest jednak fakt, że w obecnych czasach wiele wspomnianych
w pracy rozwiązań technologicznych nie zostało jeszcze opracowanych do
powszechnego użycia, a sama dziedzina należy do prężnie rozwijających się
gałęzi z ogromnym potencjałem wykorzystania w przyszłości.
Ostatecznie, należy również pamiętać, że cały referat to tylko kropla
w morzu jeśli chodzi o fizykę półprzewodników, nanofizykę, zastosowania
fizyki w medycynie, odmiany alotropowe węgla nie wspominając nawet
o materiałach kompozytowych. Każdy z tych tematów (jak również niniejsza
praca) mógłby z powodzeniem zostać rozpisany na wiele tysięcy stron,
a znajdujące się tutaj informacje, to jedynie zahaczenie o fragment tematu
z dziedziny nanofizyki.
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Półprzewodniki w medycynie
Streszczenie
W opracowaniu zostały przedstawione po krótce półprzewodniki wykorzystywane w naukach
medycznych. Jest to przegląd wielu prac badawczych z dziedziny fizyki półprzewodników (oraz
tym samym nanofizyki). Celem takiego zestawienia było podstawowe opisanie fragmentu
dziedziny fizyki z którą mamy na co dzień do czynienia, ale niekoniecznie zdajemy sobie z tego
sprawę. Nanotechnologie wykorzystywane są wszędzie – od procesorów komputerowych
zaczynając, poprzez smartfony, pamięci masowe (np. pendrive, karta SD) i badanie składu
materiałów, aż do medykamentów. Treści zostały omówione po krótce, a wybiórcze informacje
dotyczyły głównie sfery medycznej – chemia leków, etc. W pracy występuje wiele terminów
ścisłych, a także nazw związków chemicznych które nie zostały wyjaśnione (znacznie
zwiększyłoby to objętość tekstu), ale definicję każdego z terminów można znaleźć w polskiej
literaturze, co może być przydatne w co mniej oczywistych fragmentach.
Słowa kluczowe: półprzewodniki, kropki kwantowe, druty kwantowe, medycyna, nanofizyka

Semiconductors in medicine
Abstract
In this overview was short showed semiconductors using in medicine sciences. It is review
of many papers from semiconductors physics branch (and that same from nanophysics). Aim of it
was basically describe a piece of physics area which is current in our every day but we not
necessarily appreciate it. Nanotechnologies are using everywhere – from CPU’s beginning,
through smartphones, mass storages (e.g. memory stick, SD card) and researching of materials
composition, until drags. Contents was short describing and selected information are connected
mainly with medical domain – drag chemistry, etc. In paper appears a many scientific terms and
names of compounds too, which are not explain (is possible that it could increase of paper) but all
terms definitions can found in polish specialist literature and it can be very helpful near not
obviously parts.
Keywords: semiconductors, quantum dots, quantum wires, medicine, nanophysics
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Choroba Alzheimera:
różnice w przebiegu schorzenia
i nowoczesne formy terapii
Choroba Alzheimera to dziś jeden z najgroźniejszych i najtrudniejszych
w leczeniu przypadków demencji. Staje się już problemem wykraczającym
poza ramy medycyny – typowo społecznym. Niezwykle ważne jest wczesne
rozpoznanie zaburzenia i wdrożenie odpowiedniego leczenia, zaś w przypadku osób obciążanych genetycznie, w których rodzinach występowały
przypadki choroby – stosowanie zalecanej profilaktyki zdrowotnej.
Pierwsze opisy AD pojawiły się w 1906 roku, a zaburzenie zostało
nazwane od jego odkrywcy, niemieckiego lekarza, Aloisa Alzheimera.
Dzisiaj jest ona powodem ponad 65% zaburzeń demencyjnych u osób
w podeszłym wieku; liczba ta stale się zwiększa. proc. osób, które chorują na
AD to pacjenci z krajów z niskim lub średnim PKB. 54% osób, które chorują
na AD to pacjenci z krajów z niskim lub średnim PKB [1]. Należy tu zwrócić
uwagę na fakt, że społeczeństwo się starzeje; w 2025 roku liczba osób
w przedziale wiekowym 80-90 lat ulegnie podwojeniu w stosunku do liczby
z roku 2006, a liczba osób dotkniętych omawianym schorzeniem sięgnie
200% [2]. Już dziś w Europie szacuje się, że chorzy na chorobę Alzheimera
stanowią 7-8 milionów, zaś w USA jest to 4-5 milionów. Według prognoz,
w 2050 roku liczby te będą oscylować w okolicach 14-16 milionów. Obecnie
w USA wydaje się ponad 8 milionów dolarów rocznie na opiekę nad
pacjentami z demencją [3]. W Polsce jest już ponad 200 tysięcy chorych,
a według Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego liczba ta stale będzie
wzrastała. Osoby chorujące na AD wymagają stałej opieki. Zajmowanie się
pacjentem z demencją jest dla opiekuna źródłem stresu wynikającego
z emocjonalnego stosunku do chorego, brakiem odpowiednich kwalifikacji
oraz niedostatecznym wsparciem ze strony instytucji powołanych do opieki
nas osobą z chorobą Alzheimera [4]. Nieuleczalność tej choroby jest
ogromnym wyzwaniem dla neurologii, neuropsychologii i całej medycyny.
Wszystko to pokazuje jak ważne są badania nad ustaleniem genezy
zaburzenia i ustalenie stosownych metod zapobiegania rozwoju.

1
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1. Czynniki ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera
Sama etiologia choroby Alzheimera ciągle nie jest jeszcze znana, natomiast istnieje wiele sugestii, popartych kolejnymi badaniami. Wykrywane są
różnice pomiędzy wczesnym i późnym rozwojem choroby [5] wiadomo też
za większość przypadków odpowiada obciążenie genetyczne: choroba jest
z reguły dziedziczona [6] Wśród wielu substancji mogących przyczynić się
do rozwoju zaburzenia, wymieniane są między innymi: benzotropina,
olanzapina i paroksetyna, a także: alkohol, benzodiazepiny, metale ciężkie,
insulina, czy narkotyki [3]. Również nadmierna fosforylacja białka tau jest
uważana za czynnik sprzyjający chorobie Alzheimera [7] Część badaczy
opowiada się za hipotezą cholinergiczną, według której przyczyną choroby
jest zmniejszenie syntezy acetylocholiny [8]. Na niej oparta jest dzisiejsza
farmakoterapia choroby, jednak jej częsta nieskuteczność każe wątpić w fakt,
że niedobór acetylocholiny leży u podstaw AD.

Rysunek 1. Czynniki wpływające na rozwój demencji. Za: Goldberg, R. (2007). Alzheimer’s
disease, Comprehensive Therapy, vol. 33, no 2

Podstawową hipotezą, dziś mającą najwięcej zwolenników, jest kaskadowa hipoteza amyloidowa. Według tej koncepcji, w mózgu chorego następuje rozbieżność między produkcją amyloidów beta, a ich zużyciem, co
doprowadza do powstawania złogów, płytek, degeneracji neuronów,
a w efekcie – do demencji. Wciąż jednak nie wiadomo dokładnie co jest
przyczyną tej rozbieżności. W konsekwencji rozważane są najróżniejsze
metody leczenia: szczepionki, podawanie inhibitorów prekursorów
amyloidu, leków zmieniających działanie apoplipoproteiny, czy specjalnych
enzymów „czyszczących” złogi [9]. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie
chodzi o prostą zależność wzrastania poziomu amyloidu beta i rozwoju
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choroby. Widać to choćby po różnicach w przebiegu choroby, zależnych od
momentu jej rozpoczęcia: istnieją istotne różnice między wczesnym,
a późnym zachorowaniem na Alzheimera. Wczesne zachorowanie występuje
nawet przed 50. rokiem życia, natomiast późne – po 60. roku życia.
Najważniejszą z nich jest tempo rozwoju AD, które u osób wcześnie
zdiagnozowanych jest niezwykle szybkie [6].
Część badaczy zasugerowała także, że interwencja, zarówno farmakologiczna, jak i neuropsychologiczna, na początku choroby jest dużo bardziej
skuteczna [10]. Powoduje bowiem zatrzymanie choroby na pewnym etapie,
choć nie daje możliwości pełnego wyleczenia. Z kolei badania z zakresu
genetyki molekularnej doprowadziły do zidentyfikowania kilku odpowiedzialnych za Alzheimera genów (jak preselin 1, czy preselin 2), typowe
dla rodzin ryzyka, gdzie początek choroby jest wcześniejszy niż 60. rok
życia. Natomiast dla zachorowań powyżej 60. roku życia nie ustalono
jeszcze konkretnych genów. Pewne doniesienia mówią jednak o apoplipoproteinie E (APOE) 4-allel, syntezowanej w astrocytach [7]. Wyniki badań
z użyciem metod neuroobrazowania, w tym fMRI spoczynkowego
i zadaniowego twierdzą, że możliwe jest rozpoznanie wczesnych zmian
u osób zagrożonych [5].

2. Badania różnicowe nad wczesną i późną postacią
choroby Alzheimera
Powyższe informacje wskazują na fakt, że warunkiem koniecznym
uzyskania postępów w leczeniu choroby Alzheimera jest opracowanie
skutecznego narzędzia diagnostycznego, pozwalającego na ustalenie różnic
między wcześnie i późno zdiagnozowanym AD. Istotna jest kwestia
profilaktyki u osób, które znajdują się w grupie ryzyka. Badania przy użyciu
neuroobrazowania wskazują, że procesy poznawcze przebiegają inaczej
u osób, w średnim wieku, których rodzice zachorowali na chorobę
Alzheimera niż u osób nie posiadających w rodzinie historii choroby [5].
Liczba APOE-4 nie była znaczącym czynnikiem zmian, ale w obydwu
grupach posiadacze większej liczby APOE mieli mniejszą aktywność
cingulum i wzgórza. Genetyczny czynnik ryzyka skorelowany był ogólnie ze
zwiększoną aktywacją części mózgu związanych z kodowaniem informacji,
a zmniejszoną z ich powtarzaniem [5]. Wyniki powyższego badania związanego z obserwacją „rodzinnego” Alzheimera o późnym początku sugerują, że
istnieją zmiany o podłożu neurofunkcjonalnym, które można wykryć jeszcze
przed rozwinięciem się choroby. Sugeruje to, że być może wcześniejsze
wdrożenie terapii pozwoli uniknąć pojawienia się ostrzejszych objawów,
takich jak zaburzenia poznawcze. Wymaga to jednak dalszych badań.
Eksperymenty prowadzone na czterech pokrewnych genetycznie grupach
osób wykazały że różne rodzaje preseliny są odpowiedzialne raczej za
wczesnego Alzheimera [6], wciąż jednak trwają poszukiwania genu
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warunkującego późny rozwój choroby. W tym kontekście rozpatrywane jest
APOE. Geny były sprawdzane w wyselekcjonowanych grupach, jednak
przynoszą niewiele rezultatów w postaci korelacji z występowaniem choroby
w przypadku konkretnych rodzinnych zachorowań. Istnieją co najmniej dwie
metody badań: sprawdzanie wielu rodzin lub badanie jednego konkretnego
pokolenia. Trzeba jednak nadmienić że duże badania dużych rodzin to
ogromne koszty finansowe. Niełatwo też znaleźć taką liczbę „późnych”
zachorowań i wykryć wzajemne powiązania rodzinne. Naukowcy zwracają
uwagę na fakt, że genetyczna izolacja zwiększa szanse na znalezienie
pojedynczego genu. Również wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem
ryzyka w przypadku późnej odmiany choroby Alzheimera [12].
Bardziej oczywistą sytuacją jest wczesne wystąpienie objawów choroby
Alzheimera: za wiele przypadków rodzinnych odpowiada tutaj mutacja
w genie preselin-1 [13]. Średni wiek wczesnego rozpoczęcia to 51 lat.
Wczesne rozpoczęcie choroby uważane jest za typowy przypadek AD.
Mutacja preseliny zachodzi podczas transkrypcji (np. w postaci delecji
guazyny, inercja kolejnych par w sekwencji kodu). Ogólnie, mniej niż 20
proc. przypadków wczesnego Alzheimera charakteryzuje się mutacjami
preseliny, ale jest to już fakt, który może wyznaczyć ścieżkę dalszych badań
w kwestii powstawania Alzheimera. Jednak na razie, bez przeprowadzonych
konkretnych badań, nie można uznać preseliny za główny czynnik rozwoju
choroby Alzheimera.
Wszystkie wspomniane badania łączy zatem jedno: są krokiem milowym
w kategorii diagnozowania i leczenia choroby Alzheimera, wciąż jednak nie
dają konkretnych odpowiedzi na pytanie, co leży u jej źródeł i jak
postępować w specyficznych przypadkach. Jest to więc szansa dla kolejnych
badaczy aby drążyć temat i dostarczyć odpowiedzi na palące pytania.

3. Aktywność fizyczna jako sposób przeciwdziałania
chorobie Alzheimera
Ruch jest ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji osób
z dysfunkcjami. Poświęcanie około godziny dziennie na ćwiczenia fizyczne
jest drogą do utrzymywania stanu zdrowia, a także przeciwdziała rozwojowi
wielu chorób. Badania wskazują na fakt korzystnego wpływu ćwiczeń
również w chorobie Alzheimera. Badania przeprowadzone na grupie osób
w wieku 50 i więcej lat sugerują, że sześciomiesięczny trening fizyczny
w warunkach domowych sprzyja osiąganiu lepszych wyników w testach
oceniających ryzyko demencji [14]. Inne doświadczenia przeprowadzane na
osobach o podobnej długości życia wykazują, że regularna aktywność
fizyczna w średnim wieku pozwala zmniejszyć ryzyko AD lub odsunąć
w czasie jej początek, nawet jeśli ćwiczący są w grupie ryzyka z powodu
wieku, genetycznych skłonności lub picia dużych ilości alkoholu [15].
Aktywność fizyczna pomaga w lepszym przepływie krwi przez mózg, obniża
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ciśnienie krwi i lipidów, a także hamuje agregację płytek. Poprawia również
znacznie wydolność tlenową. Szczególnie silne związki między tymi
cechami, a ćwiczeniami fizycznymi wykazano u kobiet [16]. U osób
starszych także zauważono pozytywną korelację między regularną
aktywnością fizyczną, a zmniejszeniem ryzyka AD. W grupie badanych
ćwiczących po 65. roku życia wskaźnik występowania choroby Alzheimera
wynosił 13/1000 osób. Z kolei w przypadku grupy niećwiczącej podnosił się
on do 19/1000 osób. Dotyczy to podejmowania aktywności fizycznej co
najmniej trzy razy w tygodniu [17]. W przypadku pacjentów chorujących już
na łagodną formę choroby Alzheimera, zastosowanie systematycznych
treningów fizycznych w formie terapii sprawiło, że osiągali oni lepsze
wyniki w testach neuropsychologicznych od pół roku do roku po rozpoczęciu
treningów. Lepszy był również stan połączeń mózgowych badanych przy
pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego [18]. Istotne jest, że
aktywność fizyczna wpływa bardzo pozytywnie na emocjonalność kobiet
w późnym wieku [19], dzięki czemu lepiej radzą sobie one z uciążliwymi
objawami choroby Alzheimera.
Przy dostosowywaniu treningu fizycznego do potrzeb osób starszych
trzeba wziąć pod uwagę zmiany w organizmie, które wynikają z postępujących procesów związanych ze starzeniem. Ośmiotygodniowy trening
wykonywany przez osoby powyżej 70. roku życia nie przynosi znaczących
rezultatów [20]. Dopiero kilkumiesięczne regularne ćwiczenia mogą
przynieść widoczne efekty. Niekiedy występują problemy z wdrożeniem
osób starszych do wysiłku fizycznego, zwłaszcza jeśli nie był on nawykiem
w młodym wieku. Szczególnie dotyczy to osób, u których występują bariery
wynikające z dysfunkcji fizycznych. Dlatego ćwiczenia muszą zostać
dostosowane do stanu układu ruchu, a także sercowo-naczyniowego,
oddechowego, kostno-stawowego i trwających chorób przewlekłych. Dawka
ruchu powinna obejmować zarówno ćwiczenia siłowe, usprawniające jak
i aerobowe [21]. Prawidłowo dopasowany do trybu życia, wpasowany
w schemat codziennych zajęć trening fizyczny zapewnia pacjentowi
poczucie bezpieczeństwa. Wypełnia mu czas i wzmacnia inne formy
leczenia, wpływając również pozytywnie na inne aspekty zdrowia, na
przykład układ krwionośny i odporność. Należy jednak pamiętać, że
ćwiczenia fizyczne nie mogą w pełni zastąpić farmako- i innych rodzajów
terapii AD.

4. Treningi poznawcze
Treningi poznawcze są znaną metodą radzenia sobie w przypadkach
demencji. Również w chorobie Alzheimera z powodzeniem stosuje się
treningi, między innymi pamięciowe, do usprawnienia funkcjonowania
dotkniętych nią pacjentów. Istnieje szereg badań, poświadczających
skuteczność tej metody w leczeniu pacjentów chorych na AD.
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Badania prowadzone na grupach chorych przy użyciu treningów
poznawczych pokazują, że badani, którzy uczestniczyli w sesjach
treningowych przez co najmniej trzy tygodnie, wykazują znacznie mniejszy
postęp procesów poznawczych związanych z utratą pamięci, niż osoby, które
go przerwały [22]. Treningi pamięciowe są skuteczniejsze niż wykłady
i prezentacje dydaktyczne [23]. Formy treningu poznawczego mogą być
różne. Składają się na nie zadania konstrukcyjno-przestrzenne, dotyczące
orientacji w otoczeniu, techniki oparte na terapii wspomnieniowej (na
przykład z wykorzystaniem muzyki), czy zabawy słowno-logiczne. Sam
trening może być przeprowadzany w formie klasycznej (rozwiązywanie
krzyżówek i sudoku, praca z kalendarzem lub albumem fotograficznym,
układanie puzzli), jak również w formie komputerowej, jako profesjonalny
program zaprojektowany do walki z demencją u osób starszych [24].
Pozytywne skutki treningu multimedialnego to nie tylko usprawnienie
funkcjonowania poznawczego ale też zmniejszenie dezorientacji w miejscu
i czasie, wypełnienie czasu pacjenta czy poprawa jego zachowania [24].
Trening poznawczy potrafi w dużej mierze wpłynąć na rozumowanie,
orientację przestrzenną, szybkość przetwarzania, czy pamięć. Jego dużą
zaletą jest fakt, że przynosi korzyści stosowany nie tylko w laboratorium ale
także w warunkach domowych [25], co otwiera nowe możliwości co do jego
rozpowszechniania. Pewnym minusem może być fakt, że zadania treningu
działa z reguły w obrębie jednej wyznaczonej funkcji poznawczej, co staje
się problematyczne przy przełożeniu na codzienne konkretne obowiązki.
Jednak mnogość dostępnych form terapii poznawczej i ciągle powstające
nowe profesjonalne gry programy komputerowe przeznaczone dla osób
starszych (zarówno tych w grupie ryzyka, jak i ze zdiagnozowaną demencją)
w tym chorobą Alzheimera, pozwalają na rozwój umysłowy w wielu
kierunkach.
Trening poznawczy, przeprowadzany regularnie, ma szansę znacząco
zmniejszyć procesy demencji u osób chorych na AD. Jest to obecnie
najpopularniejsza metoda niefarmakologiczna poprawiająca kondycję
psychiczną osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Najlepsze wyniki
przynosi uzupełniany o inne formy terapii: ćwiczenia fizyczne, stosowną
dietę i psychoterapię oraz farmakoterapię. Dzięki treningom poznawczym,
życie osób chorych może ulec zdecydowanej poprawie.

5. Podsumowanie
Choroba Alzheimera jest jedną z najpoważniejszych chorób neurodegeneracyjnych. Patomechanizmy tego schorzenia są stosunkowo dobrze
poznane, jednak ciągle brakuje skutecznych metod leczenia. Obecnie
prowadzone są badania nad różnymi formami AD, które mają wykazać czy
różnice w przebiegu choroby świadczą o konieczności opracowania różnych
technik terapii i leczenia dla odmiennych przebiegów schorzenia. Towa-
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rzyszące AD objawy, takie jak znaczące pogorszenie pamięci, dezorientacja,
apatia czy depresja, powodują znaczne obniżenie komfortu życia pacjenta.
Dużym problemem jest to, że choroba dotyka coraz większą część
społeczeństwa, a fakt powolnego starzenia się społeczeństwa sprawia, że
liczba chorych będzie systematycznie wzrastać. Obecnie techniki leczenia to
przede wszystkim niwelowanie i łagodzenie uciążliwych objawów choroby.
Oprócz środków farmakologicznych i odpowiedniej diety stosuje się
ćwiczenia fizyczne i treningi poznawcze. Zarówno aktywność fizyczna, jak
i psychiczna jest bardzo pomocna w usuwaniu szkodliwych skutków choroby
Alzheimera. Pełnią one również ważną rolę w działaniach profilaktycznych,
szczególnie dla osób z grup ryzyka. Przeprowadzane badania wskazują, że
wczesne rozpoczęcie działań prewencyjnych może uchronić nas przed
chorobą lub przynajmniej opóźnić jej rozpoczęcie. Biorąc pod uwagę brak
środka pozwalającego na całkowite wyleczenie, niezwykle ważne jest
odpowiednie stosowanie profilaktyki zdrowotnej i dostęp do metod
pozwalających złagodzić przebieg choroby Alzheimera.
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Wpływ treningu poznawczego u osób z wczesną postacią choroby
Alzheimera i osób z późną odmianą choroby Alzheimera.

Streszczenie: Choroba Alzheimera jest dziś uważana za chorobę cywilizacyjną. Coraz więcej
cierpiących na demencję osób skłania ku rozpatrywaniu nowych metod terapeutycznych. Jednym
z nich jest trening poznawczy. Załączona praca zawiera przegląd badań w dziedzinie wykorzystywania tej metody u pacjentów z różnymi wersjami Choroby Alzheimera.
Słowa kluczowe: Choroba Alzheimera, demencja, wczesny początek choroby Alzheimera, późny
początek choroby Alzheimera, trening poznawczy.

Effect of cognitive training in patients with early stage Alzheimer's and
the late variant of Alzheimer's disease.
Abstract: Alzheimer's disease is now considered a disease of civilization. More and more people
suffering from dementia tends toward considering new therapeutic methods. One of them is
a cognitive training. The enclosed work provides an overview of research on the using of this
method in patients with different versions of Alzheimer's disease.
Keywords: Alzheimer's disease, dementia, early onset Alzheimer's disease, late onset Alzheimer's
disease, cognitive training
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Interwencje propozytywne
w procesie terapeutycznym
kobiet z rakiem piersi
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach możemy zaobserwować zjawisko, które Światowa
Organizacja Zdrowia nazwała „falą tsunami zachorowań na nowotwory”
[29]; nowotwór złośliwy stał się główną przyczyną zgonów osób przed
65 rokiem życia, przewyższając w statystykach choroby krążenia [30].
Według World Cancer Report [21], na nowotwory złośliwe umiera
14 milionów ludzi rocznie – szacuje się, że liczba ta wzrośnie do 22 milionów w ciągu następnych 20 lat.
Ostatnio pojawia się coraz więcej badań sugerujących, że rak nie jest już
postrzegany jako choroba śmiertelna, lecz choroba przewlekła, z którą
pacjenci muszą żyć latami [25]. Dla pacjentów onkologicznych doświadczenie choroby jest zarówno fizycznym, jak i psychicznym dramatem [10].
Zatem, nawet jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyleczenia przy
wczesnej diagnozie, piętno odciśnięte przez chorobę na psychice osób wyleczonych jest ogromne [14].
Osoby chorujące na raka mają tendencję do poddawania się negatywnym
procesom myślowym – depresyjnej ruminacji, negatywnym natarczywym
myślom [20]. W chorobie nowotworowej istnieje zagrożenie życia, co
prawdopodobnie przyczynia się do faktu, iż ponad 85% osób wyleczonych
boryka się z objawami PTSD [3] i 25% – z depresją [14].
Mimo to, paradoksalnie, jedynie 10% pacjentów onkologicznych otrzymuje pomoc psychologiczną [17]. Interwencje psychospołeczne czy terapia
poznawczo-behawioralna są w stanie skutecznie poprawić jakość życia
chorych [17], lecz wymagają dużego wkładu pracy i wykwalifikowanej
kadry terapeutów, a rzadko który szpital oferuje takie usługi. Dodatkowo,
1
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zapotrzebowanie na efektywną i systematyczną terapię znacznie przewyższa
jej dostępność, a terapia w prywatnej placówce jest często poza zasięgiem
chorych [17].

2. Cel pracy
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, niezwykle ważne jest, by prowadzić badania nad efektywnością alternatywnych interwencji psychologicznych. Takich, które byłyby łatwo dostępne dla pacjentów, dostosowane
do ich potrzeb i specyfiki ich doświadczeń oraz nie wymagałyby zaangażowania specjalistów – aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z pomocy
w radzeniu sobie z chorobą onkologiczną. W związku z tym, celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie interwencji propozytywnych, a w szczególności skoncentrowanie się na prezentacji procedury dzienniczka codziennych wydarzeń oraz zalet jego prowadzenia. Doświadczenia autorów
w kontaktach z pacjentami podczas pracy w fundacji onkologicznej
dodatkowo przyczyniły się do wyboru tematu niniejszego rozdziału oraz
uzasadniły istotność poruszanych w nim treści.

3. Interwencje propozytywne
Jednym z przykładów alternatywnych interwencji dla klasycznej terapii są
interwencje propozytywne. Główną ich cechą jest to, że mają na celu rozwój
osobisty, podwyższanie poziomu satysfakcji z życia oraz wzmacnianie
pozytywnych emocji, myśli, zachowań czy schematów [4].
Czerpią one z założeń psychologii pozytywnej, która powstała po to, by
– jak powiedział jej twórca, Martin Seligman – nie tylko leczyć rany, ale
również budować zasoby [19]. W przeciwieństwie do klasycznej psychologii, mającej za zadanie doprowadzić jednostkę ze stanu poniżej normy
(patologia) do stanu wyjściowego, psychologia pozytywna stara się pomóc
człowiekowi rozwijać się i wzrastać tak, by osiągnął poziom szczęścia
i dobrostanu psychicznego [25].
Istnieje silny związek pomiędzy psychologią pozytywną a zdrowiem.
Osoby charakteryzujące się większym optymizmem, dobrostanem psychicznym, pozytywnym afektem żyją dłużej i szybciej zdrowieją [23].
Sugeruje to, że wzbudzanie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia
może mieć dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka.
Jedną z najczęściej popularnych interwencji propozytywnych jest terapia
poznawcza bazująca na uważności (ang. MBSR, mindfulness-based cognitive
therapy) [4]. Polega ona na zmniejszaniu reakcji stresowych poprzez
skupienie się na trwającej chwili oraz świadome życie „tu i teraz”. Typowa
terapia MBSR to cotygodniowe, 90-minutowe spotkania, na których
uczestnicy medytują, trenują jogę i uczą się o założeniach mindfulness
[26].Wśród kobiet z rakiem piersi, uczestnictwo w terapii MBSR skutkuje
zwiększeniem poziomu akceptacji choroby, postrzeganej jakości życia

222

Interwencje propozytywne w procesie terapeutycznym kobiet z rakiem piersi

w takich obszarach jak duchowość, rodzina, psychika oraz zmniejszeniem
odczuwanego stresu [26]. Jak pokazała Van der Lee i współautorzy, efekt ten
utrzymuje się nawet miesiąc po zakończeniu interwencji [26].
W przypadku chorych onkologicznie kobiet z tendencją do radzenia sobie
ze stresem poprzez unikanie (ang. avoidance-oriented coping) najbardziej
obiecująca wydaje się być interwencja polegająca na wyrażaniu pozytywnych emocji poprzez udzielanie się na forum onkologicznej grupy
wsparcia. W badaniu Vilhauera [27] połowa kobiet wykazywała wyższy niż
przed interwencją poziom altruizmu i nadziei, który utrzymywał się przez
trzy miesiące od zakończenia badania. Dodatkowo, wzrósł ich poziom
zadowolenia z życia.
Interwencja skupiająca się na „budowaniu sensu” (meaning-making)
zachęcała pacjentów do znalezienia, a wręcz zbudowania poczucia sensu
swojej choroby onkologicznej [13]. W czterech dwugodzinnych, indywidualnych sesjach, uczestniczki były inspirowane do przewartościowania
własnego doświadczenia choroby, umiejscawiając ją na swojej chronologicznej „linii życia“. Dodatkowo, pacjentki stawały się świadome swych
zasobów i mocnych stron, które pomogą im walczyć z chorobą. Pomimo
tego, że wszystkie uczestniczki badania były w trakcie aktywnego leczenia
chemoterapią, w wyniku tej interwencji wzrosła ich samoocena, poczucie
samoskuteczności i optymizm.
Ramachandra i in. [17] postanowili stworzyć trzyczęściową interwencję
ukierunkowaną na dobrostan, łączącą kilka technik: po pierwsze, codzienne
zapisywane trzech pozytywnych zdarzeń z danego dnia, po drugie – słuchanie dwa razy dziennie 10-minutowego nagrania pomagającego w medytacji uważnościowej, po trzecie – cotygodniowe planowanie przyjemnej
aktywności. Interwencja trwała 18 tygodni, a trzy razy (po 3, 12 i 18
tygodniach) uczestniczki wypełniały kwestionariusze dotyczące m.in.
orientacji życiowych, lęku, depresji, jakości życia. W wynikach zaobserwowano istotne zwiększenie deklarowanej jakości życia i spadek symptomów
depresji u uczestniczek, które przeszły przez cały ten proces.
Jedną z interwencji propozytywnych, która cieszy się coraz większą
popularnością wśród badaczy, jest trening wdzięczności. W ostatnich latach
wzrosło zainteresowanie wpływem wdzięczności na dobrostan psychiczny
i redukcję stresu, zapoczątkowane przez badanie Emmonsa i McCullougha
[5] Dowiedli oni, że codzienne docenianie pozytywnych aspektów
rzeczywistości prowadzi bezpośrednio do wzrostu pozytywnego afektu
i subiektywnego dobrostanu wśród zdrowych ludzi.

4. Badania nad wdzięcznością
Wdzięczność można rozumieć jako emocję – krótkotrwały stan odczuwania wdzięczności za różne rzeczy, np. za obecność ukochanych osób
w życiu [12]. To również docenienie altruistycznych gestów innych ludzi
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wobec jednostki [5]. Jednak, wielu psychologów (szczególnie Wood, [28])
zaczęło badać wdzięczność z nieco innej perspektywy, jako relatywnie stałej
dyspozycji. W rezultacie, wdzięczność została również uznana za cechę,
usposobienie czy też orientację życiową, polegającą na dostrzeganiu
i docenianiu pozytywnych aspektów rzeczywistości [28]. Ta orientacja
życiowa nie jest równoznaczna z optymizmem czy nadzieją, ponieważ
w przeciwieństwie do nich, skupia się na chwili obecnej [28]. Osoba z wysokim poziomem wdzięczności jako cechy ma większą łatwość doceniania
innych ludzi, odczuwania zachwytu nad pięknem świata i chwytania chwili,
dzięki świadomości, że życie jest krótkie [28].
Wdzięczność wydaje się odgrywać rolę w odnajdowaniu sensu w przeżytej traumie, przyczyniając się do wzrostu potraumatycznego, co sugerują np. wyniki badania z udziałem nowojorczyków, którzy wykazywali
objawy ostrego stresu po ataku 11 września [6]. Odczuwanie wdzięczności
jako emocji zmniejszało poziom depresji oraz budowało wytrzymałość
psychiczną (resilience). Podobne rezultaty otrzymano po przeprowadzeniu
badania weteranów z Wietnamu, u których zdiagnozowano zespół stresu
pourazowego. Weterani z wysokim poziomem wdzięczności dyspozycyjnej
przejawiali wyższy poziom dobrostanu hedonistycznego i eudajmonistycznego niż weterani z niskim poziomem wdzięczności [9].

5. Wpływ wdzięczności na funkcjonowanie kobiet z rakiem piersi
Do tej pory istnieje niewiele badań, które podjęły próbę zweryfikowania
wpływu wdzięczności na funkcjonowanie kobiet z rakiem piersi.
Jednym z nich jest na przykład badanie Ruini i Vescovelli [18].
Naukowcy ci próbowali zbadać związek pomiędzy wdzięcznością, dobrostanem psychicznym i dystresem wśród chorych kobiet. Co więcej, porównywali również pacjentki, które określały się jako osoby z wysokim – lub
niskim – poziomem wdzięczności jako cechy. W ich badaniu, 67 Włoszek
z diagnozą raka piersi zostało poproszonych o wypełnienie kwestionariusza
wdzięczności dyspozycyjnej, a następnie – kwestionariusza wzrostu potraumatycznego, skali dobrostanu psychicznego i kwestionariusza symptomów
somatycznych.
Wdzięczność dyspozycyjna okazała się pozytywnie korelować ze
wszystkimi wymiarami wzrostu potraumatycznego i skalą dobrostanu
psychicznego dotyczącą relacji z innymi oraz symptomami somatycznymi
z takich kategorii jak relaksacja i zadowolenie. Z drugiej strony, wdzięczność była negatywnie skorelowana z lękiem, wrogością i depresją. Wyniki
sugerują, że wdzięczność może spełniać rolę buforową w doświadczaniu
negatywnych emocji jako konsekwencji traumy.
Inne badacze, Algoe i Stanton [1], skupili się na społecznej funkcji
wdzięczności, weryfikując odczuwany poziom wsparcia społecznego wśród
kobiet z rakiem piersi, które charakteryzują się różnym poziomem
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wdzięczności. Pacjentki z diagnozą raka piersi były na początku pytane
o listę osób, z którymi wchodzą w regularne interakcje. Następnie, uczestniczki zostały poproszone o pomyślenie o pozytywnej rzeczy, którą w ostatnim czasie zrobiła dla nich któraś z wymienionych osób (np. podarowanie
prezentu, oferowanie pomocy). Po napisaniu krótkich historii, każda z kobiet
odpowiadała na pytania dotyczące myśli, jakie miały w opisywanej chwili,
towarzyszących im emocji, oraz przeczuwanych intencji osoby z interakcji.
Kobiety, które odczuwały wdzięczność w opisywanej sytuacji, doświadczały
wyższego poziomu postrzeganego wsparcia społecznego nawet po trzech
miesiącach od zakończenia badania. Innymi słowy, wdzięczność może mieć
funkcję społeczną – im intensywniej ją odczuwamy w pojedynczych
sytuacjach, tym bardziej czujemy się wspierani przez otoczenie. Odczucie
wdzięczności zaledwie raz w danej interakcji sprawia, że jesteśmy bardziej
otwarci na kolejne pozytywne bodźce ze strony tej osoby, a także zmotywowani do zachowań prospołecznych wobec niej, tym samym umacniając
z nią relacje. W związku z tym, że zarówno postrzegane jak i rzeczywiste
wsparcie społeczne jest jednym z facylitatorów wzrostu potraumatycznego,
wyniki tego badania są bardzo istotne w populacji pacjentów onkologicznych.
Wood [28] zasugerował, że jeśli wdzięczność ma tak pozytywny wpływ
na dobrostan człowieka, może być używana terapeutycznie jako „interwencja
wdzięcznościowa”. Owa interwencja może przyjmować formę: spisywania
powodów do wdzięczności, kontemplacji, pisania listów do osób, wobec
których odczuwamy wdzięczność.
Krejtz i in. [11] weryfikowali skuteczność interwencji wdzięcznościowej
polegającej na opisywaniu dziennych wydarzeń w badaniu dzienniczkowym.
Uczestnicy ich badania przez okres dwóch tygodni prowadzili dzienniczek
wydarzeń, a połowa z nich była dodatkowo poproszona o wypisywanie
powodów do odczuwania wdzięczności. Wyniki pokazały, że osoby
z wysokim poziomem wdzięczności miały wyższy dobrostan oraz mniej
intensywne reakcje na stres.
Metoda dzienniczkowa użyta w tym badaniu została nazwana przez
autorów treningiem wdzięczności, ponieważ wydaje się, że może również
służyć procesom uczenia i praktykowania pozytywnego spojrzenia na życie.
Dzienniczek może okazać się bardziej adekwatną opcją w mierzeniu efektu
wdzięczności, niż jednorazowe kwestionariusze [15].

6. Metoda badań dzienniczkowych w grupie kobiet z rakiem
piersi
Badanie, które zostało przeprowadzone przez autorów niniejszego
rozdziału, było prawdopodobnie pierwszym badaniem dzienniczkowym,
próbującym określić wpływ wdzięczności na codzienne funkcjonowanie
kobiet z rakiem piersi [22].
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W procedurze wzięły udział kobiety z diagnozą raka piersi. Badanie
dzienniczkowe zostało przeprowadzane na specjalnej platformie internetowej, na której każda z uczestniczek miała założone konto, chronione
hasłem i zapewniające anonimowość. Istniała również wersja papierowa
dzienniczka, aby umożliwić korzystanie z interwencji osobom bez dostępu
do internetu lub nieposługującym się komputerem. Dzienniczek był
podzielony na dwie części, które każda z uczestniczek wypełniała codziennie
przez okres czternastu dni.
W pierwszej części uczestniczki były proszone o przypomnienie sobie
wszystkich wydarzeń z danego dnia i opisanie ich w formie hasłowego
zwrotu – np. rozmowa z koleżanką przez telefon, obejrzenie ulubionego
serialu, zakupy. Następnie, przypisywały je do różnych kategorii wydarzeń
życiowych (np. małżeńskiej, rodzinnej, zawodowej). W ramach danej
kategorii osoby badane były poproszone o ocenę każdego z wydarzeń na
czterech wymiarach: czy zdarzenie było pozytywne/negatywne, ważne/
nieważne; stresujące/niestresujące; czy badane podczas danego wydarzenia
były obecne myślami, czy też nie.
Uczestniczki mogły dodać do każdej kategorii tyle wydarzeń, ile chciały.
Kategorie miały za zadanie ułatwić badanym wypełnianie dzienniczka i przypominanie wydarzeń z danego dnia. Kobiety mogły również wskazywać, jak
długo dane wydarzenie trwało oraz w jakim mniej więcej czasie w ciągu dnia
miało ono miejsce.
W drugiej części dzienniczka badane były proszone o ocenę swojego
samopoczucia w danym dniu. Pomiar dotyczył: wdzięczności jako stanu,
akceptacji choroby, aktualnego stanu fizycznego, odczuwania depresji
i niepokoju, nastroju, jakości życia, zadowolenia z życia, samooceny,
radzenia sobie ze stresem, postrzeganego wsparcia społecznego. Każdy
z aspektów funkcjonowania szacowany był na postawie skróconych skal,
zwykle 3 pozycji [11]. Wszystkie odpowiedzi były udzielane na 7-stopniowych skalach (gdzie 1 = zdecydowanie nie, 7 = zdecydowanie tak),
określających stopień, w jakim uczestniczki w danym dniu wykazywały
natężenie danego pomiaru.
Uzasadnienie dla stosowania tej metody znajduje się w literaturze
dotyczącej codziennych pomiarów, na przykład Nezlek [15].Przede
wszystkim, intensywne, wielokrotne pomiary pomogą nam ocenić, jak silnie
osoby badane reagują na stres dnia codziennego. Na przykład, w jaki sposób
poczucie własnej wartości zmniejsza się w wyniku doznania wydarzenia
o charakterze porażki lub jakie jest nasilenie smutku w ciągu dnia, gdy dana
osoba doświadczy odrzucenia. Dane te pozwalają na zbadanie zmian również
w reakcjach na stres pozytywny, takich jak wzrost poczucia własnej wartości
w reakcji na sukces lub wzrost poczucia szczęścia w reakcji na społeczną
akceptację.
Wyniki badania pokazały, że codzienne odczuwanie wdzięczności było
pozytywnie skorelowane z poczuciem własnej wartości, pozytywnym
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afektem, dobrostanem psychicznym, odczuwanym wsparciem partnera, zaś
negatywnie z depresją i obniżonym nastrojem [22].

7. Wady i zalety pomiaru dzienniczkowego
Zdecydowaną zaletą pomiaru dzienniczkowego jest to, iż pozwala na
zebranie ogromnej ilości danych ilościowych i jakościowych. Dodatkowo,
umożliwia codzienny pomiar, który pozwala obserwować dynamikę
procesów psychicznych. Badanie dzienniczkowe odbywa się poza laboratorium, w naturalnych warunkach i jest łatwo dostępne o każdej porze dnia,
bez angażowania osób trzecich. Ułatwia uczestnikom analizowanie swoich
uczuć, emocji, nastrojów, sposobów radzenia sobie w codziennych wydarzeniach. Równie ważne jest to, że wypełnianie dzienniczka staje się okazją
do chwili poświęconej tylko sobie, własnemu wewnętrznemu rozwojowi.
Codzienny pomiar może minimalizować subiektywizm odpowiedzi
wynikający z błędów poznawczych, czy rekonstruowania wspomnień poprzez pryzmat stereotypów, czy aktualnego nastroju. Na przykład, w pozytywnym nastroju łatwiej nam przywołać pozytywne zdarzenia, a jedno
negatywne wydarzenie jest w stanie zdominować ogólne pozytywne
wspomnienie z tygodnia i przesądzić o nastroju uczestnika. Dodatkowo,
z upływem czasu zaciera się ślad pamięciowy i niuanse między zdarzeniami,
dlatego sytuacje i towarzyszące im emocje można bardziej rzetelnie opisać
w codziennym pomiarze niż przy jednorazowym pomiarze kwestionariuszowym.
Niestety, każde narzędzie badawcze ma swoje słabe strony. W przypadku
badań dzienniczkowych, ze względu na czasochłonność i długi czas ich
trwania, zdarza się, że spada motywacja uczestników do wypełniania
dzienniczka. Dzienniczek jest angażujący, a powtarzane codziennie pytania
mogą zniechęcać uczestników. Zdecydowaną wadą takiego pomiaru jest brak
kontroli warunków, w których wypełniany jest dzienniczek.
Można jednak starać się wyeliminować słabe strony tego narzędzia, na
przykład maksymalnie skracając długość dzienniczka, czy motywując
uczestników obietnicą otrzymania indywidualnie opracowanego modelu
obrazującego jego osobiste wyniki.
Pomimo kilku wad pomiaru dzienniczkowego, duża część uczestniczek
uznała, że było to budujące doświadczenie, które dało im dużo wglądu
w siebie oraz realnie poprawiło ich nastrój.

8. Podsumowanie
Interwencje propozytywne wydają się być ciekawą alternatywą dla
indywidualnej terapii osób z chorobą onkologiczną. Dzienniczek wdzięcznościowy, choć nie jest doskonałą metodą, ma wiele mocnych stron – przede
wszystkim, umożliwienie wielokrotnego pomiaru i rejestrowanie dynamicznych zmian w afekcie i zachowaniach pacjentów.
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Wyniki badań, między innymi badania autorów niniejszego rozdziału,
sugerują, że inspirowanie kobiet z rakiem piersi do szukania i doceniania
drobnych, pozytywnych aspektów rzeczywistości ma bezpośrednie
przełożenie na ich funkcjonowanie i jakość życia. Chcielibyśmy, by niniejszy
artykuł zainspirował psychologów i badaczy do dalszego poszukiwania
sposobów poprawienia jakości życia pacjentów. Warto dalej badać zjawisko
wdzięczności i jego moc terapeutyczną, gdyż wydaje się, że ma ogromny
potencjał, by dodawać pacjentom siły do walki z chorobą. Wierzymy, że
nadejdzie czas, gdy trening wdzięczności – łatwy, bezkosztowy i skuteczny
– stanie się częścią rutynowej pomocy psychologicznej dla pacjentów
onkologicznych. Martin Seligman [19] powiedział, że „psychologia powinna
zajmować się budowaniem siły w równym stopniu, jak naprawianiem
szkód”. A wdzięczność zarówno buduje, jak i naprawia.
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Interwencje propozytywne w procesie terapeutycznym
kobiet z rakiem piersi
Choroba onkologiczna jest zarówno fizycznym, jak i psychicznym dramatem dla doświadczającej
jej osoby. Odpowiednie wsparcie psychologiczne nie zawsze jest łatwo dostępne, dlatego istnieje
potrzeba badania prostych i skutecznych interwencji, które pomogą pacjentom zwiększyć ich
dobrostan psychiczny. Istnieje kilka interwencji propozytywnych, nastawionych na poprawę
jakości życia i promowanie wzrostu potraumatycznego – między innymi terapia uważności, czy
budowania znaczenia. Jednak najbardziej obiecującą interwencją jest trening wdzięczności,
polegający na codziennym zapisywaniu powodów, dla których danego dnia możemy odczuwać
wdzięczność. Prowadzenie tak zwanego dzienniczka wdzięczności ma bezpośrednie przełożenie
na codzienne funkcjonowanie kobiet z rakiem piersi. Częste odczuwanie wdzięczności zmniejsza
poziom depresji i lęku, natomiast zwiększa poziom dobrostanu psychicznego, optymizmu
i postrzeganego wsparcia społecznego. Dlatego interwencje wdzięcznościowe są warte dalszego
badania i popularyzowania jako obiecującego narzędzia do poprawy jakości życia pacjentów
onkologicznych.
Słowa kluczowe: rak piersi, wdzięczność, mindfulness, dzienniczek, psychologia pozytywna

Positive interventions in the therapeutic process
of women with breast cancer
Oncological illness is both a physical and a psychological trauma for a person experiencing it.
The right psychological help is not always available, that is why there is a need for simple and
effective interventions, which would help the patients increase their well-being. There are a few
positive interventions, aimed at the increase of the quality of life and encouragement
of posttraumatic growth – among others, mindfulness training or meaning-building therapy. Still,
the most promising intervention is the graitutde training, which involves enlisting reasons for
which we could feel grateful each day. Keeping a gratitude diary has a direct effect on daily
functioning of women with breast cancer. Frequent feeling of gratitude decreases the level
of depression and anxiety, while increasing the well-being, optimism and perceived social
support. This is why gratitude interventions are worth studying and popularising as a promising
tool of improving the quality of life of oncological patients.
Keywords: breast cancer, gratitude, mindfulness, journal, positive psychology
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Prozapalna rola gleju
w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona
wywołanym podaniem 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6tetrahydropirydyny (MPTP)
1. Wstęp
Choroba Parkinsona (PD) należy do zwyrodnieniowych schorzeń
ośrodkowego układu nerwowego, którego podstawowym objawem są
zaburzenia motoryczne będące konsekwencją degeneracji neuronów
dopaminergicznych drogi nigrostriatalnej. Złożone podłoże choroby sprawia,
że jej etiologia jest nadal niewyjaśniona. Spośród czynników ryzyka wymienia się przede wszystkim neurotoksyny, stres oksydacyjny i proteolityczny
oraz stan zapalny. Przypadkowe odkrycie toksyny 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6tetrahydropirydyny (MPTP) w latach 80. ubiegłego stulecia, której przyjmowanie u osób uzależnionych od narkotyków wywoływało degenerację
neuronów dopaminergicznych w obrębie substancji czarnej, stworzyło nowe
możliwości poznania patomechanizmów towarzyszących zapoczątkowaniu
oraz rozwojowi choroby Parkinsona. MPTP jest substancją wysoce lipofilną,
która swobodnie przekracza barierę krew-mózg [1]. Po przeniknięciu do
mózgu zostaje ona przekształcona w 1-metylo-4-fenylo-2,3-dihydropirydynę
(MPDP+) przez enzym obecny w komórkach gleju oraz w neuronach
serotonergicznych – oksydazę monoamin B (ang. monoamine oxidase B,
MAO-B) [2]. Następnie MPDP+ jako cząsteczka niestabilna ulega spontanicznemu utlenieniu do toksycznej MPP+ [3]. Okazało się, że aktywny
metabolit MPTP, tj. MPP+ (kation 1-metylo-4- fenylopirydyny) selektywnie
wychwytywany przez komórki dopaminergiczne za pomocą transportera
dopaminy (ang. dopamine transporter, DAT) jest inhibitorem kompleksu I
mitochondrialnego łańcucha oddechowego, co prowadzi do redukcji
poziomu wytwarzanego ATP o około 20% oraz wzrostu produkcji wolnych
rodników (ang. reactive oxygen species, ROS) [4, 5].
Reakcja zapalna uznawana jest przez naukowców za jedną z podstawowych cech neuropatologicznych PD, nie jest pewne jednak, czy jest ona
zjawiskiem pierwotnym, czy wtórnym będącym konsekwencją obumierania
1

e.palasz@nencki.gov.pl; Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych,
Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
2
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neuronów. Aktywacja komórek mikrogleju przez uszkodzone neurony
prowadzi do wzmożonej sekrecji czynników prozapalnych i cytotoksycznych. Wzmożona produkcja cytokin zapalnych prowadzi do wtórnej
aktywacji limfocytów, astrocytów, komórek śródbłonka, bezpośredniej
aktywacji receptorów apoptozy, jak również uszkadzania neuronów
w wyniku nadmiernej produkcji wolnych rodników [6, 7].

Rysunek 1. Schemat metabolizmu MPTP. MPTP po podaniu ogólnoustrojowym przekracza
barierę krew-mózg. W mózgu, MPTP przekształcana jest w MPDP przez enzym oksydazę
monoamin B (MAO-B) w niedopaminergicznych komórkach, takich jak komórki glejowe lub
neurony serotonergiczne, a następnie za pośrednictwem nieznanego mechanizmu w MPP+.
W kolejnym etapie MPP+ zostaje uwolniona (mechanizm również niepoznany) do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej. Następnie MPP+ zostaje wychwycona i transportowana przy transporter
dopaminy DAT i koncentruje się w neuronach dopaminergicznych [2]

2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest potwierdzenie neurotoksycznego działania
1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny wobec neuronów dopaminergicznych substancji czarnej w mysim modelu parkinsonizmu i sprawdzenie,
czy proces degeneracji neuronów dopaminergicznych związany jest
z aktywacją stanu zapalnego.
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3. Materiały i metody
3.1. Zwierzęta
W badaniu wykorzystano 3-miesięczne samce myszy szczepu C57BL/6.
Zwierzęta doświadczalne trzymywano w klatkach indywidualnie wentylowanych, w których karma oraz woda podawane były ad libitum. Zwierzęta
w czasie trwania badań przebywały w pomieszczeniu o stałej temperaturze
i wilgotności z automatycznie regulowanym dobowym cyklem świetlnym
(12/12 h, światło włączane o 8:00). Badania wykonano po otrzymaniu zgody
1 Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie. Myszy podzielono na dwie
grupy doświadczalne: grupę kontrolną (n=4) oraz grupę traktowaną
neurotoksyną MPTP (n=6). Procedurę uśpienia i perfuzji zwierząt wykonano
20 dni po wywołaniu ostrego modelu parkinsonizmu.

3.2. Ostry model parkinsonizmu
W celu indukcji ostrego modelu parkinsonizmu samce myszy C57BL/6
nastrzykiwane były dootrzewnowo dawkami 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6tetrahydropirydyny (MPTP, Axon Medchem, Cat.No.1075). MPTP rozpuszczano w 0,9% roztworze soli fizjologicznej. Zwierzęta otrzymały 4 dawki
MPTP w odstępach dwugodzinnych. Pojedyncza dawka MPTP wynosiła
20mg/kg masy ciała myszy [8]. Zwierzęta kontrolne otrzymywały dootrzewnowo zastrzyki soli fizjologicznej (9 mg/ml).

3.3. Pobieranie materiału tkankowego, utrwalenie i preparacja
skrawków mózgu
Myszy zostały głęboko uśpione przy użyciu Vetbutalu. Procedurę perfuzji
rozpoczęto, gdy ustały wszystkie odruchy w odpowiedzi na stymulację
skóry. Tkanki utrwalono przez wewnątrzaortalną perfuzję zimnym (4°C)
roztworem soli fizjologicznej buforowanym fosforanem (ang. phosphatebuffered saline, PBS) zawierającym heparynę (5 j.m. heparyny na 1 ml
buforu), a następnie 4% roztworem paraformaldehydu w PBS (płyn utrwalający). Procedurę zakończono perfuzją PBS zawierającym 5% glicerolu.
Po zakończonej perfuzji mózgi wypreparowano i umieszczano na
24 godziny w płynie utrwalającym w celu dalszego utrwalenia. W celu
uzyskania działania krioprotekcyjnego, mózgi umieszczono w roztworze
10% glicerolu na 24 godziny i roztworze 20% glicerolu na kolejne
24 godziny. Przy pomocy mikrotomu rotacyjnego (Leica Biosystems,
CM1850) uzyskano skrawki tkanki nerwowej do analiz immunohistochemicznych. Mózgi, które zostały wcześniej zamrożone, cięto w płaszczyźnie poprzecznej (koronalnej) na skrawki o grubości 40 µm.

233

Ewelina Pałasz, Adrianna Wysocka

3.4. Znakowanie immunohistochemiczne
3.4.1. GFAP, TH
Skrawki mózgów płukano trzykrotnie w 0,1M PBS. W kolejnym etapie
przeprowadzono blokowanie aktywności endogennych peroksydaz inkubując
skrawki w roztworze 1% H2O2 w 0,1M PBS. Następnie materiał tkankowy
płukano trzykrotnie w 0,1M PBS i opłaszczono roztworem 5% normalnej
surowicy koziej (ang. normal goat serum, NGS; Vector Laboratories, S1000) w 0,1M PBS z dodatkiem 0,3% TritonX100. Czas inkubacji
w temperaturze pokojowej wynosił 1 godzinę. Kolejnym krokiem była
inkubacja skrawków z przeciwciałem skierowanym przeciwko kwaśnemu
białku włókienkowemu gleju (ang. glial fibrillary acidic protein, GFAP;
Dako, Z0334) w rozcieńczeniu 1:1000 oraz przeciwko hydroksylazie
tyrozyny (ang. tyrosine hydroxylase, TH, Merck Millipore, AB152)
w rozcieńczeniu 1:1000 w roztworze zawierającym 5% NGS, 1% surowiczą
albuminę bydlęcą (ang. bovine serum albumin, BSA; SERVA, 11930.03),
0,3% TritonX100 w 0.1M PBS, przez godzinę w temperaturze pokojowej,
a następnie w 4°C przez noc z ciągłym mieszaniem. Po trzykrotnym
wypłukaniu skrawków w 0,1M PBS, przeprowadzono godzinną inkubację
w temperaturze pokojowej z II-rzędowym przeciwciałem sprzężonym
z biotyną skierowanym przeciwko króliczym IgG (Vector Laboratories
BA-1000) w rozcieńczeniu 1:200 w roztworze z 5% NGS, 1% BSA, 0,3%
TritonX100 w 0,1M PBS. Skrawki płukano trzy razy w 0,1M PBS.
Następnie materiał inkubowano przez godzinę w temperaturze pokojowej
z ABC Reagent z zestawu VECTASTAIN ABC Kit (Vector Laboratories,
PK-4001) przygotowanym wg. protokołu producenta. Aby uwidocznić
wiązanie badanych białek z przeciwciałami, po trzykrotnym wypłukaniu
skrawków w 0,1M PBS przeprowadzono reakcję z chromogenem 3’3diaminobenzydyną (DAB) w stężeniu 0,025% w roztworze 0,1M PBS
z dodatkiem 0,04% NiSO4 oraz 0,0125% H2O2. Po pojawieniu się wyraźnego
zabarwienia skrawków reakcje z chromogenem zatrzymano zalewając
skrawki 0,1M buforem fosforanowym (ang. phosphate buffer, PB) i szybko
przekładając skrawki do jamek nowej płytki z 0,1M PB. Skrawki układano
na podstawowych szkiełkach mikroskopowych pokrytych żelatyną i suszono
w temperaturze pokojowej. Następnie prześwietlano w ksylenie i zamykano
szkiełkiem nakrywkowym przy pomocy syntetycznej żywicy DePeX (Serva,
18243).

3.4.2. CD11b
Podobnie jak w przypadki znakowań anty-TH oraz anty-GFAP początkowo skrawki mózgów zostały trzykrotnie przepłukane w 0,1M roztworze
PBS. W kolejnym etapie przeprowadzono blokowanie aktywności endogennych peroksydaz przez inkubację skrawków w roztworze 1% H2O2
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w 0,1M PBS. Następnie materiał tkankowy został trzykrotnie wypłukany
w 0,1M PBS i opłaszczony roztworem 5% NGS (Vector Laboratories, S1000) w 0,1M PBS z dodatkiem 0,3% TritonX100. Czas inkubacji
w temperaturze pokojowej wynosił 1 godzinę. Kolejnym krokiem była
inkubacja z I-rzędowymi przeciwciałami w roztworze z 5% NGS, 1% BSA,
0,3% TritonX100 w 0.1M PBS przez godzinę w temperaturze pokojowej,
a następnie w 4°C przez noc z ciągłym mieszaniem. Po trzykrotnym
wypłukaniu skrawków w 0,1M PBS, przeprowadzono godzinną inkubację
w temperaturze pokojowej z II-rzędowym przeciwciałem sprzężonym
z zielonym barwnikiem fluorescencyjnym, skierowanym przeciwko
szczurzym przeciwciałom klasy IgG (ThermoFisher, A-11006) w rozcieńczeniu 1:1000 w roztworze z 5% NGS, 1% BSA, 0,3% TritonX100 w 0,1M
PBS. Preparaty wypłukano trzy razy w 0,1M PBS, a następnie inkubowano
przez 5 minut w temperaturze pokojowej z barwnikiem fluorescencyjnym
DAPI (Sigma Aldrich, D9542) w rozcieńczeniu 1:1000 w roztworze 0,1M
PBS z 0,3% TritonX100 w celu wyznakowania jąder komórek. Następnie
trzykrotnie wypłukano skrawki w 0,1M PBS. Skrawki układano na podstawowych szkiełkach mikroskopowych pokrytych żelatyną, suszono w temperaturze pokojowej i zamykano szkiełkiem nakrywkowym przy pomocy
Fluorescence Mounting Medium (Dako, S3023).
Kontrole wszystkich znakowań uzyskano przeprowadzając całą procedurę
z pominięciem I-rzędowego lub II-rzędowego przeciwciała.

3.5. Analiza mikroskopowa
Analizy mikroskopowej skrawków mózgów mysich dokonano
w mikroskopie optycznym Nikon Eclipse Ni-E. Obecność badanych białek
oceniano w części zbitej substancji czarnej (TH, GFAP, CD11b) oraz
prążkowia (GFAP) w powiększeniu 100x i 400x w świetle przechodzącym
(TH, GFAP) oraz w epifluorescencji (CD11b) przy długości 488 nm fali
wzbudzenia i 519 nm fali emisji (Alexa Fluor® 488).

4. Analiza wyników
4.1. Utrata neuronów dopaminergicznych wywołana podawaniem
MPTP
Barwienie immunohistochemiczne przeciwko hydroksylazie tyrozyny
wykazało, że liczba komórek TH-immunoreaktywnych w obszarze SNpc,
u myszy, którym podawano MPTP (Rys. 2B) zmniejszyła się istotnie w porównaniu z grupą kontrolną (Rys. 2A) otrzymującą tylko sól fizjologiczną.
W obrębie SNpc w grupie myszy MPTP zaobserwowano redukcję liczby
neuronów TH-ir na poziomie 76% w porównaniu z grupą kontrolną (dane nie
prezentowane). Wyniki te wskazują, że analizowane neurony dopaminergiczne uległy degeneracji lub utraciły swój fenotyp dopaminergiczny na
skutek toksycznego działania MPTP.

235

Ewelina Pałasz, Adrianna Wysocka

Rysunek 2. Znakowanie immunohistochemiczne przeciwko hydroksylazie tyrozyny. Zdjęcia
mikroskopowe części zbitej istoty czarnej mózgu (SNpc) myszy kontrolnych (A) otrzymujących
iniekcje soli fizjologicznej oraz myszy z wywołanym parkinsonizmem (B). Skala = 100 μm
[opracowanie własne]

4.2. Odpowiedź zapalna indukowana podaniem MPTP

Analiza mikroskopowa skrawków barwionych immunohistochemicznie
z użyciem przeciwciała anty-GFAP pokazała znaczący wzrost liczby
komórek GFAP-pozytywnych w obrębie SNpc (Rys. 3) oraz prążkowia (Rys.
4) u myszy, którym podawano MPTP (Rys. 3C, D; Rys 4C, D), w porównaniu z grupą kontrolną, w której tylko nieliczne komórki astrocytarne uległy
wyznakowaniu (Rys. 3A, B; Rys 4A, B). Aktywacja astrocytów w obrębie
drogi nigrostriatalnej może świadczyć o toczącym się procesie zapalnym
wywołanym obumieraniem neuronów dopaminergicznych w SNpc oraz ich
zakończeń aksonalnych w prążkowiu.

Rysunek 3. Znakowanie immunohistochemiczne przeciwko kwaśnemu białku włókienkowemu
gleju. Zdjęcia mikroskopowe części zbitej istoty czarnej mózgu (SNpc) myszy kontrolnych (A)
otrzymujących iniekcje soli fizjologicznej oraz myszy z wywołanym parkinsonizmem (C).
Insercja (B) w powiększeniu pokazuje brak aktywacji astrocytów w obrębie SNpc myszy
kontrolnych. Insercja (D) w powiększeniu pokazuje wzrost liczby astrocytów o morfologii
wskazującej na ich aktywację w obrębie SNpc myszy otrzymujących iniekcje MPTP. Skala = 100
μm (A) i (C) oraz 20 μm (B) i (D) [opracowanie własne]
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Rysunek 4. Znakowanie immunohistochemiczne przeciwko kwaśnemu białku włókienkowemu
gleju. Zdjęcia mikroskopowe prążkowia myszy kontrolnych (A) otrzymujących iniekcje soli
fizjologicznej oraz myszy z wywołanym parkinsonizmem (C). Insercja (B) w powiększeniu
pokazuje brak aktywacji astrocytów w obrębie prążkowia myszy kontrolnych. Insercja (D)
w powiększeniu pokazuje wzrost liczby astrocytów o morfologii wskazującej na ich aktywację
w obrębie prążkowia myszy otrzymujących iniekcje MPTP. Skala = 100 μm (A) i (C) oraz 20 μm
(B) i (D) [opracowanie własne]

Rysunek 5. Znakowanie immunohistochemiczne przeciwko znacznikowi mikrogleju, białku
CD11b. Zdjęcia mikroskopowe SNpc myszy kontrolnych (A) otrzymujących iniekcje soli
fizjologicznej oraz myszy z wywołanym parkinsonizmem (C). Insercja (B) w powiększeniu
pokazuje brak aktywacji komórek mikrogleju w obrębie SNpc myszy kontrolnych. Insercja (D)
w powiększeniu pokazuje wzmożoną aktywację mikrogleju w obrębie SNpc myszy traktowanych
MPTP. Skala = 100 μm (A) i (C) oraz 20 μm (B) i (D) [opracowanie własne]

W wyniku znakowania przeciwko białku CD11b zaobserwowano
wyraźnie wyższy poziom tego białka w SNpc (Rys. 5C, D) w grupie myszy
poddanych intoksykacji MPTP w porównaniu do grupy kontrolnej (Rys. 5A,
B). Wzór znakowania CD11b w grupie kontrolnej był morfologicznie
podobny do obrazu nieaktywowanych komórek mikrogleju. Natomiast, obraz
morfologiczny znakowanych komórek mikrogleju w grupie myszy z wywołanym parkinsonizmem wskazuje, że doszło do zmiany ich fenotypu ze
spoczynkowego na prozapalny.
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5. Podsumowanie
Znaczenie doświadczeń na zwierzętach w badaniach nad chorobą Parkinsona w celu wyjaśnienia patofizjologii schorzenia, a także opracowania
strategii terapeutycznych zależą w ogromnej mierze od odpowiednio
dobranych modeli zwierzęcych. Rolę stresu oksydacyjnego, apoptozy,
dysfunkcji mitochondriów, zapalenia oraz zaburzeń ścieżek degradacji białek
zaobserwowano dzięki badaniom na modelach zwierzęcych [4]. Modele
zwierzęce stosowane w badaniach nad PD można podzielić na dwie grupy:
modele indukowane toksynami uszkadzającymi neurony oraz modele,
u których wprowadzono modyfikacje genetyczne.
Cechą charakterystyczną PD, która jest zachowana w modelach zwierzęcych indukowanych neurotoksynami jest degeneracja neuronów dopaminergicznych środmózgowia. Śmierć komórek dopaminergicznych jest fundamentalną cechą tych modeli, jednak mechanizm działania i indukowane
degeneracją objawy choroby mogą różnić się między nimi. PD może być
modelowana na poziomie molekularnym, histologicznym oraz behawioralnym. Jeśli celem badań jest zbadanie konsekwencji śmierci komórek
dopaminergicznych, czy testowanie dopaminomimetyków lub innych
strategii leczenia objawowego, mechanizm działania neurotoksyn jest bez
większego znaczenia. Jednak gdy badane mają być ścieżki zaangażowane
w śmierć neuronów lub strategie neuroprotekcyjne, model nie może być
dobrany na zasadzie przypadku. Weryfikacja trafności modelu oparta jest na
późniejszej możliwości przełożenia uzyskanych wyników na zastosowanie
w praktyce klinicznej [4].
Pośród neurotoksyn używanych do indukowania neurodegeneracji
dopaminergicznej najpopularniejszymi są 6-OHDA, MPTP, parakwat
i rotenon. Przypuszczalnie, wszystkie te toksyny powodują powstawanie
ROS. Zarówno rotenon jak i MPTP mają potencjalnie zdolność uszkadzania
kompleksu I łańcucha oddechowego. Tylko MPTP jest jednoznacznie
powiązana z indukowaniem parkinsonizmu u ludzi i dlatego też jest
najszerzej stosowana w modelowaniu choroby u zwierząt [2]. Obecnie
MPTP jest używana do modelowania PD przede wszystkim u myszy
i u małp. Oczywistą zaletą małpiego modelu PD jest filogenetyczna bliskość
pomiędzy ludźmi a innymi naczelnymi, co wiąże się z podobnymi objawami
behawioralnymi wywołanymi przez kontakt z MPTP oraz podobieństwem
neuroanatomicznym między organizmami. Dzięki temu model ten jest
klasycznym narzędziem w badaniach nowych strategii w leczeniu symptomatycznym choroby oraz zapobieganiu efektom ubocznym występującym
przy stosowaniu leku L-DOPA [4]. Mysi model MPTP jest najpowszechniej
stosowany w badaniach mechanizmów śmierci komórkowej występujących
w PD oraz w testowaniu skuteczności działania terapii neuroprotekcyjnych.
Istnieją duże różnice w czułości na MPTP wśród różnych szczepów myszy,
a skala uszkodzenia neuronów i rodzaj śmierci komórki indukowanej przez
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MPTP zależą także od schematu podawania toksyny (model ostry, podostry
lub chroniczny) oraz drogi podawania (najczęściej dootrzewnowo lub
podskórnie) [4].
W naszych badaniach zastosowana procedura intoksykacji myszy
z użyciem MPTP doprowadziła do rozległej degeneracji neuronów dopaminergicznych i upośledzenia ich sygnalizacji. Uzyskanie takiego fenotypu
uzasadnia użycie tych zwierząt do badania niedostatecznie jeszcze poznanych innych procesów towarzyszących rozwojowi parkinsonizmu, takich jak
proces zapalny. Dlatego w ramach pracy przeprowadzono również immunohistochemiczne barwienia wybranych znaczników stanu zapalnego w analizowanych strukturach mózgu. Zastosowano przeciwciała skierowane
przeciwko dwóm znacznikom zapalnym – CD11b oraz GFAP. Pierwszy
z nich to białko receptorów powierzchniowych, których ekspresja wzrasta
natychmiast po aktywacji zapalnej mikrogleju i jest powszechnie stosowany
do identyfikowania mikrogleju. Drugi, to kwaśne włókienkowe białko gleju,
które wchodzi w skład włókienek glejowych (gliofibryle) obecnych w mózgu
tylko w komórkach gwiaździstych gleju i dlatego stanowi specyficzny
znacznik astrocytów. Oba typy komórek glejowych pełnią funkcje ważnych
regulatorów procesów zapalnych w mózgu.
Koncepcja dotycząca udziału zmian zapalnych w PD ma swój początek
w opisanej w 1988 roku obserwacji aktywnego mikrogleju w SNpc osób
chorych [9]. W różnych postaciach PD obserwuje się towarzyszącą ubytkowi
neuronów obecność aktywowanych składników dopełniacza oraz wysokich
stężeń cytokin prozapalnych. Zanik neuronów może mieć więc związek
z toczącym się w SN przewlekłym procesem zapalnym [10]. Chociaż reakcja
zapalna uznawana jest przez naukowców za oczywistą cechę neuropatologiczną PD, to nie jest pewne, czy jest ona zjawiskiem pierwotnym, czy
wtórnym, będącym konsekwencją obumierania neuronów. W wyniku
zadziałania nieznanego czynnika inicjującego, część dopaminergicznych
komórek nerwowych jest uszkadzana i degeneruje. Uszkodzone neurony
aktywują komórki mikrogleju, które rozpoczynają wzmożoną sekrecję
czynników prozapalnych i cytotoksycznych. Nasilająca się reakcja zapalna
pociąga za sobą śmierć kolejnych neuronów, co napędza aktywację komórek
gleju [7].
W warunkach fizjologicznych mikroglej pełni funkcje neuroprotekcyjne,
np. przez wydzielanie czynników neurotroficznych oraz naprawianie
uszkodzonych obszarów mózgu. W przypadku chronicznego pobudzenia, jak
ma to miejsce w PD, mikroglej odgrywa odmienną rolę. Jego nadmierna
aktywacja nasila stan zapalny i pośredniczy w neurodegeneracji. W PD
zaburzony wzajemny stosunek produkowanych cytokin obserwuje się
w obszarach mózgu, w których zlokalizowane są uszkodzone neurony.
Wyniki przyżyciowej analizy płynu mózgowo-rdzeniowego pobranego od
osób chorych wskazują na wzrost stężenia cytokin prozapalnych [7].
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Komórki mikrogleju są powszechnie uznawane za główne rezydentne
komórki odpornościowe w mózgu, jednak nie są one jedynymi immunokompetentnymi komórkami OUN. Drugą populacją będącą ważnym
regulatorem stanu zapalnego w mózgu są astrocyty. Podobnie jak mikroglej,
astrocyty mogą zostać aktywowane – migrują wtedy do miejsca uszkodzenia,
proliferują i zmieniają morfologię [11]. Obszary dotknięte neurodegeneracją
zarówno u pacjentów z PD, jak i w modelach zwierzęcych wykazują wysoką
ekspresję GFAP, które jest białkiem specyficznie zlokalizowanym
w astrocytach [12].
Po wykonaniu znakowania immunohistochemicznego zaobserwowano
w niniejszej pracy wzmożoną odpowiedź immunologiczną w grupie myszy
z indukowanym parkinsonizmem. Stwierdzono zarówno zwiększenie liczby
komórek CD11b-ir, jak i zmianę morfologii tych komórek na charakterystyczną dla aktywowanego mikrogleju. Taki wzrost liczby wyznakowanych przy pomocy przeciwciał anty-GFAP astrocytów, zaobserwowano
również w grupie myszy traktowanych MPTP w porównaniu do grupy
kontrolnej.
Astrocyty mogą rekrutować i stymulować aktywację komórek mikrogleju, wykazując tym samym działanie prozapalne, sprzyjające utrzymywaniu się procesu neurodegeneracyjnego, ale także wydzielają do otoczenia
czynniki przeciwzapalne, w tym czynniki neurotroficzne wpływające na
przeżywanie oraz odbudowę uszkodzonych neuronów dopaminergicznych
(np. GDNF, BDNF, MANF) [11]. Z powodu tej dwoistej natury, obecność
komórek astrocytarnych o reaktywnym fenotypie, takich jak GFAP-ir, może
być z jednej strony uważana za część procesu neuroprotekcyjnego,
a z drugiej strony sugeruje się, że astrocyty mogą działać, jako wzmacniacz
odpowiedzi zapalnej zainicjowanej przez komórki mikrogleju, przyczyniając
się do śmierci komórek dopaminergicznych [13]. W prezentowanych
badaniach pobudzeniu astrocytów towarzyszyła wzmożona aktywacja
komórek mikrogleju. Można sądzić, że wskutek uszkodzenia oksydacyjnego
neuronów dopaminergicznych po podaniu MPTP dochodzi do uruchomienia
prozapalnej odpowiedzi obu typów komórek glejowych, których aktywność
inflamacyjna jest wzajemnie wzmacniana.
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Prozapalna rola gleju w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona
wywołanym podaniem 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny
(MPTP)
Streszczenie
Choroba Parkinsona jest jedną z najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych.
Etiologia choroby jest nadal nieznana, jednak spośród czynników ryzyka wymienia się przede
wszystkim neurotoksyny, stres oksydacyjny i proteolityczny oraz stan zapalny. Celem pracy jest
potwierdzenie neurotoksycznych oraz prozapalnych właściwości 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6tetrahydropirydyny. W tym celu 3-miesięczne samce myszy C57BL/6 nastrzykiwane były
dootrzewnowo dawkami 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny (4 x 20 mg/kg m.c.).
W obrębie części zbitej substancji czarnej (SNpc) myszy traktowanych MPTP zaobserwowano
aktywację astrocytów i mikrogleju oraz redukcję liczby neuronów TH-ir w porównaniu z grupą
kontrolną. Wyniki te wskazują, że MPTP powoduje degenerację neuronów dopaminergicznych
w SNpc mózgu myszy oraz prowadzi do aktywacji komórek astrocytarnych i komórek
mikrogleju. Może to świadczyć o rozwoju procesu zapalnego, który odgrywa kluczową rolę
w patomechanizmie choroby Parkinsona u ludzi.
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyna (MPTP),
mysi model parkinsonizmu, neurodegeneracja, proces zapalny
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Proinflammatory role of glia in animal models of Parkinson's disease
caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)
Abstract
Parkinson's disease is one of the most common neurodegenerative diseases. The etiology of the
disease is still unknown, but the risk factors are neurotoxins, proteolytic and oxidative stress as
well as inflammation. The aim of the study is to confirm the inflammatory and neurotoxic
properties of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. For this purpose, 3-months old male
C57BL/6 mice were injected intraperitoneally with doses of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine (4 x 20 mg/kg b.w.). In the substantia nigra pars compacta (SNpc) of MPTPtreated mice a reduction of the number of TH-ir neurons was observed, as well as an activation
of astrocytes and microglia, when compared to the control group. These results indicate that
MPTP causes the degeneration of dopaminergic neurons in the SNpc mouse brain and leads to
astro- and microglial cells activation. It suggests a progression of inflammation process, which
plays a vital role in the pathogenesis of Parkinson's disease in humans.
Keywords: Parkinson's disease, 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), mouse
model of parkinsonism, neurodegeneration, inflammatory process
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Bakterie Campylobacter
– groźny patogen występujący w żywności
1. Wprowadzenie
Pałeczki z rodzaju Campylobacter, w tym przede wszystkim C. jejuni, to
obecnie najczęściej izolowane czynniki wywołujące zatrucia pokarmowe
pochodzenia bakteryjnego u ludzi. Podczas gdy od kilku lat odnotowuje się
systematyczny spadek przypadków salmonellozy i innych zoonoz, liczba
zakażeń wywołanych bakteriami Campylobacter z roku na rok rośnie.
Infekcje standardowo objawiają się zaburzeniami ze strony układu
pokarmowego, ale niekiedy kampylobakterioza może mieć poważniejszy
przebieg, prowadząc do posocznicy, czy powikłań ze strony układu immunologicznego. Szacuje się, że główną przyczyną zachorowań na Kampalobakteriozę u ludzi jest spożywanie nieodpowiednio przyrządzonego mięsa
pochodzenia drobiowego bądź bezpośredni kontakt z mięsem surowym.
Kolonizacja przewodu pokarmowego drobiu przez pałeczki Campylobacter
rozpoczyna się na fermie, zwykle nie powodując objawów chorobowych
u ptaków. Uniemożliwia to eliminację ze stada osobników zainfekowanych.
Do dalszego rozprzestrzeniania zarazka dochodzi w środowisku ubojowym,
a w efekcie wysoki procent produktów drobiowych zanieczyszczonych
Campylobacter trafia do konsumentów.

2. Charakterystyka bakterii z rodzaju Campylobacter
Pałeczki z rodzaju Campylobacter należą do rodziny Campylobacteriaceae,
rzędu Campylobacterales i klasy Epsilonproteobacteria [1]. Obecnie
znanych jest 27 gatunków i 11 podgatunków tych Gramujemnych bakterii
[2]. Komórki Campylobacter mają kształt spiralny z biegunowo występującą
jedną lub dwiema rzęskami. Te ostatnie związane są z chorobotwórczością
i zapewniają charakterystyczny, szybki, obrotowo-posuwisty ruch bakterii.
Nazwa Campylobacter pochodzi od zakrzywionego kształtu patogenu,
będącego odpowiednikiem greckiego słowa kampylos. Najpopularniejsi
przedstawicieli rodzaju: C. jejuni i C. coli swoją nazwę zawdzięczają miejscu
1
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występowania, pierwszy gatunek wyizolowano z jelita czczego, drugi:
z jelita grubego [3].
Pałeczki Campylobacter są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie.
Wchodzą w skład fizjologicznej mikroflory jelitowej zwierząt hodowlanych
i dzikich (bydło, owce, zwierzęta towarzyszące, gryzonie, drób). Ze względu
na dużą wrażliwość na stres środowiskowy (zwłaszcza nieodpowiednią
temperaturę, wilgotność, zawartość tlenu) Campylobacter nie rośnie poza
organizmem gospodarza, ale może przez pewien czas przetrwać w odpadach,
ściekach, biofilmie powstającym w systemach dostarczania wody na fermach
drobiowych oraz w odchodach (do dwóch tygodni) [4]. Bezobjawowe
nosicielstwo dotyczy głównie drobiu, który jest największym rezerwuarem
zarazka i źródłem infekcji człowieka. Przyczyną kampylobakteriozy ludzi
jest przede wszystkim gatunek C. jejuni (90-95%), rzadziej C. coli (ok. 5%).
Sporadycznie odnotowywane są zakażenia wywoływane przez inne gatunki
należące do tego rodzaju [5].
Pałeczki Campylobacter charakteryzują się dużymi wymaganiami
wzrostowymi. Do ich hodowli stosuje się podłoża wzbogacone dodatkiem
odwłóknionej krwi baraniej lub końskiej. Bakterie te rosną w szerokim
zakresie temperatur, tj. 30-45ºC w obecności dwutlenku węgla o stężeniu 35% oraz ilości tlenu charakterystycznej dla mikroorganizmów mikroaerofilnych (3-15%). Zdolności adaptacyjne względem temperatury
pozwalają pałeczkom Campylobacter przeżyć zarówno w jelitach ptaków,
gdzie temperatura wynosi 42ºC, jak i w przewodzie pokarmowym człowieka
o optymalnej temperaturze 37ºC. W niekorzystnych dla wzrostu warunkach
środowiska (np. niska dostępność składników pokarmowych, zbyt wysoka
lub zbyt niska temp.) ruchliwe, spiralne formy komórek Campylobacter sp.
ulegają transformacji do ziarniaków. Natura i rola tych ostatnich pozostaje
niejasna[5].
Bakterie Campylobacter mogą przetrwać w wilgotnych warunkach
w temp. 4ºC oraz w temp. -22ºC na powierzchni tuszek drobiowych lub
w mięsie mielonym nawet przez kilka miesięcy [6]. Natomiast zabiegi takie
jak pasteryzacja czy gotowanie doprowadzają do szybkiego zniszczenia
komórek Campylobacter. Bakterie te giną już w następstwie kilkuminutowego ogrzewania w temp. 55-60ºC [7].

3. Epidemiologia zakażeń pokarmowych wywołanych
przez Campylobacter sp.
W obrębie rodzaju Campylobacter największe znaczenie epidemiologiczne ma gatunek C. jejuni (ok. 90% przypadków). Pozostałe gatunki,
tj. C. coli i C. lari są izolowane stosunkowo rzadko z przypadków zatruć
i zakażeń pokarmowych. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, głównie
poprzez konsumpcję zanieczyszczonego pokarmu czy wody lub w następstwie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem-nosicielem. Głównym
źródłem zakażeń dla człowieka jest niewłaściwie przygotowane mięso
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drobiowe i jego przetwory, rzadziej surowe lub niedostatecznie pasteryzowane mleko, wieprzowina czy wołowina (Rysunek 1) [8, 9]. Walory
zdrowotne i ekonomiczne produktów pochodzenia drobiowego sprawiają, że
jego konsumpcja na całym świecie z roku na rok rośnie, w konsekwencji
zwiększając liczbę zakażeń bakteriami Campylobacter. Wskutek tego,
w krajach uprzemysłowionych częstotliwość występowania kampylobakteriozy dwukrotnie przewyższyła liczbę zakażeń powodowanych przez
chorobotwórcze Salmonella [10], a jak podają inne źródła nawet trzy lub
czterokrotnie [11]. Dane epidemiologiczne wskazują, iż liczba przypadków
kampylobakterioz na całym świecie wynosi aż 400 milionów rocznie.
Wg raportów EFSA (European Food Safety Authority) w krajach Unii
Europejskiej w 2011 roku odnotowano 220 209 przypadków zakażeń
wywołanych przez Campylobacter sp., co było wzrostem o 2,2% do roku
poprzedniego. Mimo powszechności problemu, wykrywalność kampylobakterioz w Polsce jest zaskakująco mała i tak, na podstawie danych Zakładu
Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 2011 roku
zapadalność wynosiła 0,93 na 100 tys. mieszkańców; dla porównania
w Niemczech było to 86,6, a w Czechach aż 178 w przeliczeniu na 100 tys.
mieszkańców. Tak sporadyczna wykrywalność zakażeń w Polsce może być
spowodowana tym, że dopiero od niedawna przypadki zachorowań na
kampylobakteriozę są rejestrowane jako odrębnej jednostki chorobowej.
Ponadto, istotny jest fakt, że obecność Campylobacter w zakażonym
organizmie może mieć bardzo często charakter bezobjawowy [7, 12, 13].

Rysunek 1. Źródła zakażeń Campylobacter sp. Bakterie Campylobacter licznie kolonizują
przewód pokarmowy drobiu przede wszystkim w warstwie śluzowej i są przekazywane
w obrębie stada głównie drogą pokarmową. Mogą dostać się do wody, w której na skutek
kontaktu z pierwotniakami tworzą biofilm. Do organizmu człowieka drobnoustroje te wnikają
wraz z zanieczyszczoną wodą lub skażonymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Przedostają
się następnie przez warstwę nabłonka jelit, co prowadzi do stanu zapalnego i biegunki [1]
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4. Chorobotwórczość i jej mechanizm
Jak wspomniano wyżej, za chorobotwórczość u bakterii Campylobacter
odpowiada obecność rzęski lub rzęsek, które zapewniają im zdolność ruchu.
Te składają się z ciała podstawowego, haka oraz filamentu, kodowanego
przez geny flaA i flaB. W wyniku kontaktu bakterii ze ścianami jelita
dochodzi do reakcji pomiędzy adhezynami obecnymi na powierzchni
komórki bakterii chorobotwórczej, a receptorami zlokalizowanymi na
powierzchni komórki organizmu atakowanego. Aby system zakażania działał
skutecznie, obok ruchliwości istotne są takie czynniki jak: adhezyjność,
inwazyjność oraz zjawisko chemotaksji.
Proces patogenezy większości szczepów Campylobacter składa się
z kilku etapów. Pierwszy z nich obejmuje przedostanie się bakterii z nosiciela na inny organizm. Wiąże się to z przystosowaniem do warunków
środowiskowych, jak niekorzystna temperatura, niedobór substancji odżywczych, czy reakcje obronne ze strony organizmu zaatakowanego. Następnie
patogen przedostaje się przez ochronną warstwę śluzu nabłonka jelitowego,
przylega do enterocytów, by w kolejnym etapie do nich wniknąć. Skutkuje to
zaburzeniem wchłaniania w jelitach, co prawdopodobnie jest powodowane
wytwarzaniem przez bakterie toksyn, które niszczą komórki nabłonka
jelitowego [10].
Pałeczki Campylobacter produkują toksynę CDT składającą się z trzech
podjednostek: CdtA, CdtB i CdtC. Funkcja białka CDT w patogenezie
kampylobakteriozy nie jest do końca jasna, jednak wiadomo, że egzotoksyna
ta powoduje zahamowanie mitozy i degradację DNA gospodarza,
a w efekcie zmianę kształtu komórki i jej śmierć [5].
Funkcje o charakterze adhezyn, których zadaniem jest umożliwienie
kontaktu bakterii Campylobacter z enterocytami, pełnione są przez białka:
CadF, Peb1, JlpA, CapA, FlpA. Badania in vitro wykazały, że CadF jest
wymagany do wiązania bakterii z fibronektyną i inwazji C. jejuni, a mutanty
cadF odznaczały się ograniczoną zdolnością do kolonizacji komórek
nabłonkowych linii INT-407 [14].
Inne białko – Peb1, zwane również CBF1 jest zlokalizowane w peryplazmie i wykazuje homologię do transporterów ABC (ATP-Binding
Cassette Transporters). Peb1 wiąże się, z wysokim powinowactwem,
zarówno z asparaginianem jak i glutaminianem, zaś mutanty pozbawiane
tego białka nie mogą rosnąć, jeśli te aminokwasy są głównym źródłem
węgla. Adherencja C. jejuni do komórek nabłonkowych ulega osłabieniu
o 50 do 100 razy, w następstwie uszkodzenia genu peb1. Nie zostaje jednak
całkowicie zniesiona, co wskazuje na obecność innych adhezyn u C. jejuni
[15]. Powiązanie białka Peb1 z peptydazą sygnałową (SPase II), charakterystyczną dla lipoprotein powierzchniowych, wskazuje na lokalizację Peb1
w błonie zewnętrznej [16].
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Adhezyna JlpA, jest powierzchniową gatunkowo specyficzną lipoproteiną, która wiąże się z białkiem szoku cieplnego – Hsp90α na powierzchni komórek nabłonkowych. W wyniku tego dochodzi do aktywacji
czynnika transkrypcyjnego NF-kB oraz kinazy p38 MAP, które przyczyniają
się do prozapalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu [1]. Jin i wsp.
[16] wykazali, że C. jejuni z uszkodzonym genem jlpA przylegają słabiej do
komórek nabłonkowych HEp-2 niż bakterie macierzystego szczepu C. jejuni
TGH9011.
Odkryte niedawno białko FlpA zdaje się pełnić ważną rolę w wiązaniu
z komórkami nabłonka jelit kurcząt i skutecznej kolonizacji przez
Campylobacter. FlpA, podobnie jak CadF, wiąże się z fibronektyną, a mutacje w genie flpA wskazują na wyraźne ograniczenie adherencji, a co za tym
idzie inwazyjności Campylobacter wobec komórek nabłonka jelita cienkiego
linii INT-407 [17].
Ponadto, istnieją też czynniki, które mogą w sposób pośredni być związane z wirulencją chorobotwórczych szczepów Campylobacter. Wśród nich
należy wyróżnić układ obronny przed stresem oksydacyjnym, który
przekształca wolne rodniki ponadtlenkowe w nadtlenek wodoru. Jest to
możliwe dzięki obecności w komórkach bakterii Campylobacter białka
SodB, kodowanego przez gen sodB. Mutacja tego genu powodowała śmierć
pałeczek Campylobacter w enterocytach INT-407. Nadtlenek wodoru ulega
przemianie w wodę i tlen pod wpływem białka KatA, natomiast AhpC
redukuje alkalizowane nadtlenki do samoutleniającego się alkoholu [5].
Dodatkowo, bakterie z rodzaju Campylobacter posiadają zdolność
bytowania w różnych warunkach temperaturowych, dzięki posiadaniu układu
białek szoku cieplnego (HSP) – białek opiekuńczych, które chronią inne
białka przed denaturacją i powodują renaturację częściowo zdenaturowanych
białek [10].
Warto dodać, że mechanizm chorobotwórczości bakterii Campylobacter
nie byłby skuteczny, gdyby nie wykształciły one działania obronnego przed
kwasami żółciowymi, które w większości składają się z pochodnych kwasu
chinolowego o działaniu silnie bakteriobójczym. Kluczową rolę w obronie
przed kwasami żółciowymi odgrywają pompy zapewniające odporność
wieloraką, nie tylko na kwasy żółciowe, ale też niektóre antybiotyki, jony
metali ciężkich czy inne substancje o znaczeniu przeciwdrobnoustrojowym.
Jedną z lepiej poznanych pomp jest ATP-zależny system białek CmeABC,
który składa się z trzech białek. W jego skład wchodzi CmeA – białko
peryplazmatyczne, CmeB – białko transportowe i trasmembranowe białko
CmeC. Co więcej, badania wykazały, że mutacje w genie cmeB powodują
zaburzenie produkcji CmeB i CmeC przyczyniając się do zmniejszenia
oporności na czynniki bakteriobójcze [18].
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5. Diagnostyka kampylobakteriozy
Laboratoryjna diagnostyka kampylobakteriozy opiera się na badaniach
bakteriologicznych, polegających na bezpośrednich badaniach makroskopowych, izolacji i identyfikacji patogennych szczepów z materiału klinicznego, którym najczęściej jest kał. W przypadkach pozajelitowych materiałem
tym może być krew czy płyn mózgowo-rdzeniowy.
Z próbki świeżego kału wykonuje się preparat przyżyciowy, który obserwuje się następnie w mikroskopie kontrastowo-fazowym lub w mikroskopie
z ciemnym polem. Poza tym, można wykonać barwienie preparatu metodą
Grama, które uwidacznia charakterystyczne struktury Campylobacter
w badanym materiale. Ocenę obecności pałeczek dokonuje się nie później,
niż 2 godziny po pobraniu kału, który do tego czasu powinien być przechowywany w temperaturze od 2 do 6°C [7].
Hodowlę mikrobiologiczną prowadzi się na specjalnych podłożach
tj. Columbia agar, Brucella agar, BHI agar z dodatkiem 5-7% krwi końskiej
lub baraniej w warunkach mikroaerofilnych i w temperaturze 42°C. Czas
inkubacji to 3 do 6 dni. Celem badań hodowlanych jest izolacja i określenie
właściwości pałeczek Campylobacter.
W identyfikacji wykorzystuje się także test API Campy, czy aparaty
pracujące w oparciu o technikę spektrometrii masowej MALDI-TOF MS
m.in. VITEK MS. Do potwierdzenie wyników można także zastosować testy
lateksowe np. Emapol. W laboratoriach korzystających z metod biologii
molekularnej do identyfikacji gatunkowej Campylobacter stosuje się reakcje
PCR z zastosowaniem swoistych dla danego gatunku starterów w reakcjach
klasycznych oraz multiplex [10].
Ponadto, w diagnostyce zakażeń bakteriami Campylobacter wykorzystywane są oznaczenia serologiczne, do których należy immunoenzmatyczny
test ELISA, odczyn aglutynacji, odczyn wiązania dopełniacza oraz Westernblott. Wymienione testy są szczególnie istotne podczas diagnostyki kampylobakteriozy przebiegającej z powikłaniami neurologicznymi oraz w przebiegu reaktywnego zapalenia stawów. Zazwyczaj izolacja bakterii z materiału klinicznego w przypadku podejrzenia przyczyn wspomnianych
schorzeń nie jest skuteczna, gdyż objawy pojawiają się kilka tygodni po
zakażeniu. Dlatego też jedyną skuteczna metodą określenia etiologii tych
chorób jest ocena podwyższonego poziomu swoistych przeciwciał, w tym
IgA i IgG [19, 20].

6. Objawy kampylobakteriozy
Termofilne bakterie Campylobacter najczęściej powodują stan zapalny
jelit, czemu towarzyszy krwawa biegunka z niewielką ilością śluzu. Rzadziej
występują bóle brzucha, nudności czy wymioty. Zdarza się też, że
Campylobacter wywołuje, głównie u osób z grup wysokiego ryzyka, infekcje
układowe, które przenoszą się na kolejne organy, prowadząc do sepsy. Na
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przebieg kliniczny zakażenia ma wpływ przyjęta dawka patogenu oraz stan
układu odpornościowego chorego. Opisywane są również przypadki
powikłań wywołanych przez Campylobacter, takie jak reaktywny artretyzm,
choroby ze strony układu nerwowego, w tym zespół Miller-Fisher (MFS)
[21], czy niezwykle niebezpieczny zespół Guillain-Barre (GBS) – ostra
neuropatia zapalna o podłożu autoimmunologicznym. W przebiegu tej
ostatniej często dochodzi do infekcji dróg oddechowych czy przewodu
pokarmowego, pojawia się też niedowład, który może być przyczyną
niewydolności oddechowej [22].
Dawka infekcyjna w przypadku Campylobacter wynosi ok. 500 komórek
bakteryjnych. Pojawienie się objawów następuje po 2-5 dniach od zakażenia
w zależności od dawki i wrażliwości osobniczej. Kał chorego jest traktowany
jako zakaźny przez około 2-3 tygodnie od wystąpienia pierwszych symptomów choroby [5].

7. Leczenie zakażeń wywołanych bakteriami Campylobacter sp.
Zdecydowana większość kampylobakterioz nie wymaga leczenia przyczynowego, a jedynie leczenia objawowego: nawadnianie i monitorowanie
gospodarki elektrolitowej pacjenta. Inne postępowanie, polegające na
podawaniu antybiotyków jest wymagane w ciężkich przypadkach choroby,
osłabieniu odporności, bądź u osób starszych [7]. W takiej sytuacji lekiem
z wyboru, ze względu na wysoką skuteczność, jest erytromycyna lub
azytromycyna [23].

8. Antybiotykooporność szczepów Campylobacter sp.
Antybiotyki stosowane przez wiele lat w nadmiernych ilościach w produkcji zwierzęcej, pomimo korzyści ekonomicznych, doprowadziły do
antybiotykooporności bakterii chorobotwórczych, w tym Campylobacter sp.
Konsekwencją tego postępowania jest obniżona odporność u drobiu,
a u ludzi spożywających produkty zwierzęce, spadek skuteczności stosownej
terapii.
Niebezpieczeństwo idące za tym problemem skłoniło Unię Europejską do
wprowadzenia zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu
w paszach dla zwierząt hodowlanych od początku 2006 roku [24]. Poza tym,
uzasadnione było ujednolicenie rynku pod względem równych szans
wszystkich krajów Wspólnoty wynikających z importowania i eksportowania
towarów, które przed ustawą ograniczały konkurencyjność rynkową.
Oporność Campylobacter przede wszystkim związana jest ze zdobywaniem nowych genów na drodze mutacji oraz horyzontalnego przenoszenia
genów [21]. W związku z opornością bakterii na antybiotyki różnych grup,
coraz częściej można spotkać się z informacjami o występowaniu oporności
wielorakiej, a niektóre badania potwierdzają oporność szczepów C. coli
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nawet na cztery grupy metabolitów o działaniu terapeutycznym, w tym
fluorochinolony i makrolidy [25].
Poniżej przedstawiono mechanizmy oporności patogennych Campylobacter na ważniejsze z punktu widzenia niebezpieczeństw dla zdrowia
człowieka, grupy antybiotyków i chemioterapeutyków.
Działanie fluorochinolonów wiąże się z zahamowaniem replikacji komórki, w wyniku czego dochodzi do jej śmierci. Jest to spowodowane
blokowaniem enzymów tj. gyrazy DNA i topoizomerazy IV, które są
niezbędne w procesach komórkowych bakterii [26]. Częste stosowanie
fluorochinolonów, szczególnie w medycynie weterynaryjnej, przyczynia się
do wzrastania oporności szczepów Campylobacter izolowanych od ludzi i od
drobiu. Dla porównania, w krajach, w których zakazane jest stosowanie tych
antybiotyków w produkcji drobiu, obserwuje się znacznie mniejszy odsetek
szczepów niewrażliwych. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Wsi i Rolnictwa, dozwolone jest stosowanie fluorochinolonów w weterynarii, co może być odzwierciedleniem dużej oporności bakterii Campylobacter na tę grupę związków [25, 27]. Oporność na fluorochinolony wynika
z obecności systemu pomp oporności wielorakiej – MDR, oraz mutacji
punktowych w genach kodujących gyrazę [21].
Od kiedy erytromycyna stosowana jest jako lek z wyboru w leczeniu
kampylobakteriozy, wydaje się słuszne szczególne zainteresowanie
opornością bakterii Campylobacter wobec makrolidów. Badania Wieczorka
i wsp. (2012) wskazują, że spośród 321 szczepów Campylobacter tylko jeden
był oporny na ten antybiotyk; badania innych autorów pokazują jednak
zdecydowanie większy odsetek szczepów opornych, sięgających nawet 18%
w Belgii, czy 39% w Holandii. U Campylobacter oporność na makrolidy
może być związana z mechanizmem modyfikacji przez mutację lub
metylację genu 23S rRNA, hydrolizą leku lub działaniem pompy MDR [28].
Mechanizm oporności bakterii na działanie antybiotyków β-laktamowych
związany jest ze zmianą miejsca uchwytu antybiotyku – PBP (penicillinbinding-protein), oraz inaktywacją enzymatyczną leku na skutek wytwarzania β-laktamaz. Jak wykazują badania, większość szczepów Campylobacter
sp. jest oporna na działanie antybiotyków β-laktamowych [29].
Mechanizm działania tetracyklin związany jest z zahamowaniem syntezy
białek, zaś oporność Campylobacter polega na wytwarzaniu białka Tet(O),
które usuwa antybiotyk z miejsca wiązania w rybosomie [30]. Gen tet(O)
zlokalizowany jest głównie na plazmidzie, co sprzyja rozpowszechnionemu
występowaniu szczepów opornych na działanie tetracyklin [21].

9. Drób jako źródło Campylobacter sp.
W przypadku ludzi, główne źródła zakażeń szczepami Campylobacter
obejmują zwierzęta, żywność, a także środowisko, w tym glebę i wodę.
Powszechne występowanie Campylobacter sp. w populacji zwierząt stwarza
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ryzyko skażenia produktów spożywczych, w tym surowego mięsa, świeżego
i surowego mleka czy wody. Ponadto, istotnym zagrożeniem w okresie zimowym stają się skorupiaki i ryby zasiedlające osady denne wód morskich [7].
Jednak głównym źródłem Campylobacter jest drób. Bakterie z rodzaju
Campylobacter są składnikiem fizjologicznej flory jelitowej brojlerów, kur
niosek, indyków, gęsi, kaczek, a także dzikiego ptactwa. Szczególnie wysoka
częstość nosicielstwa, sięgająca 100% osobników, dotyczy drobiu hodowanego z dostępem do wybiegu na wolnym powietrzu [4].
Pomimo nosicielstwa, obecności Campylobacter u drobiu tylko sporadycznie towarzyszą objawy chorobowe, co uniemożliwia usunięcie ze stada
osobników zainfekowanych. Zdrowe ptaki mogą wydalać około 104-107
bakterii/g z kałem [11].
Od dnia wyklucia do momentu, gdy brojlery są transportowane do rzeźni,
zwierzęta te mogą napotkać na wiele czynników ryzyka przyczyniających się
do ich kolonizacji przez chorobotwórcze szczepy Campylobacter. Przegląd
czynników ryzyka zaangażowanych w transmisję Campylobacter w stadach
przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Czynniki zwiększające ryzyko zakażenia Campylobacter u drobiu w fazie wstępnej
kolonizacji
Czynnik wpływający
Czynnik ryzyka
Źródło zakażenia,
infekcyjnej

wielkość dawki

Wiek zwierzęcia, liczebność stada
Sezonowość
Higiena
stosowanych
hodowlanych

praktyk

Źródła dla rozprzestrzeniania infekcji

Transmisja z ptaka na ptaka na drodze
pokarmowej
Zwiększona
ilość
bakterii
chorobotwórczych
Wzrost zawartości bakterii jelitowych i
wydalania Campylobacter z kałem
Źródło: [31]

Szczepy w środowisku, duża zdolność kolonizacji
i wysoka dawka infekcyjna
Wzrost ryzyka zakażenia od 2 tygodnia życia
Późniejszy czas uboju
Zwiększona liczebność stada
Okres letni
Opady deszczu
Nieskuteczne środki higieny
Inne zwierzęta na fermie
Gryzonie i owady
Zanieczyszczenie wody powierzchniowej
Personel i sprzęt gospodarczy (wózki widłowe,
palety, obuwie)
Woda pitna i pasza
Brak substancji antybakteryjnych w diecie
Dieta kurcząt
Stres wywołany transportem
Zanieczyszczenie klatek transportowych

Wielu autorów potwierdza, że w ok. 50-80% przebadanych przypadków
występowania kampylobakteriozy u ludzi dochodzi do niej w wyniku
spożywania niedogotowanego mięsa drobiowego. 1 g treści przewodu
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pokarmowego kurcząt rzeźnych oraz innych gatunków drobiu zawiera od
1000 do 10 000 000 komórek Campylobacter sp. W trakcie uboju drobiu
następuje zanieczyszczenie powierzchni tuszek oraz środowiska rzeźni.
Dlatego też ubój, procesy poubojowe i przetwórstwo drobiu na skalę
handlową, w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia tusz,
nawet tych początkowo wolnych od patogennych Campylobacter. Podczas
procesu ubojowego bardzo często dochodzi do zakażeń jednej tuszki od
drugiej, a istotny w tej sytuacji jest proces skubania i patroszenia, między
innymi z powodu zanieczyszczonych skubarek mechanicznych [9]. Równie
niebezpieczny jest kolejny etap obróbki tuszek drobiowych, tj. oparzanie,
gdyż mikroorganizmy chorobotwórcze nie zawsze zostają zniszczone, nawet
w temperaturze około 60°C. W związku z tym, kocioł parzelny może stać się
miejscem krzyżowania bakterii, w tym Campylobacter, które przeżyły
wysoką temperaturę. Badania przeprowadzone w Szwecji przez Berndtsona
i wsp. [32] wykazały, że wszystkie wymazy pobrane z urządzeń mających
kontakt z przetwarzanym drobiem zawierały bakterie z rodzaju Campylobacter. Zdecydowanie lepsze, lecz niezadowalające wyniki uzyskano
w Polsce w 2006 roku [9], w których 50% spośród 24 pobranych prób
z gotowych produktów drobiowych tj. mięśni, skór czy filetów z piersi
zawierało Campylobacter sp. Podobne wyniki uzyskano dla prób pobranych
ze strefy zarówno brudnej, jak i czystej. Ponadto, możliwe jest wtórne
zakażenie patogennymi bakteriami tuszek poprzez powietrze [8]. Na
podstawie badań przeprowadzonych na tuszkach drobiowych zakupionych
w handlu detalicznym w Polsce w 2009 i 2011, stwierdzono, iż ponad 87%
z nich zawierało chorobotwórcze bakterie Campylobacter, z czego 59% to C.
coli, a pozostałe 41% C. jejuni [25]. Z badań Kwiatka i wsp. [8] opublikowanych w 2006 r. wynika, że bakterie Campylobacter występują na ponad
80% tuszek znajdujących się na linii uboju kurcząt w zakładach drobiarskich.
Najczęściej izolowanym gatunkiem był C. jejuni (59,1%), rzadziej C. coli
(34,2%), a stosunkowo rzadko C. lari (6,3%). Liczba Campylobacter wahała
się od ok. 90 000 do 40 000 000 jtk/ tuszkę. Podobne wyniki uzyskuje się
w krajach na całym świecie; szacuje się, że średnia częstość występowania
pałeczek Campylobacter na tuszach drobiowych wynosi 60-80% [33-35].
Przedstawione wyżej wyniki obrazują problem, jakim jest występowanie
chorobotwórczych bakterii Campylobacter w środowisku ubojowym.
Zanieczyszczenia tymi bakteriami nie są niwelowane w czasie kolejnych
etapów procesu ubojowego, przez co pałeczki Campylobacter są powszechne
w produktach, które trafiają do konsumentów. Słuszne więc zdaje się stwierdzenie, że najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia poziomu zakażeń
w produktach pochodzenia drobiowego jest zapobieganie kolonizacji
Campylobacter na etapie fermy.
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10. Podsumowanie
Ostatnie lata pokazały, że pałeczki Campylobacter stanowią istotne
zagrożenie dla zdrowia ludzi. Z uwagi na łatwość kontaminacji produktami
pochodzenia drobiowego, będących głównym źródłem patogenu, liczba
zakażeń bakteriami Campylobacter sp. nie ulega zmniejszeniu. Zrozumienie
mechanizmów prowadzących do patogenezy bakterii oraz ich oporności na
antybiotyki pozwoli poszukiwać nowych rozwiązań mogących ograniczyć
przypadki kampylobakteriozy u ludzi, a tym samym zmniejszyć ryzyko
występowania niebezpiecznych dla zdrowia powikłań.
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Bakterie Campylobacter – groźny patogen występujący w żywności
Streszczenie
Bakterie z rodzaju Campylobacter stanowią na całym świecie najczęstszą przyczynę zatruć
pokarmowych pochodzenia bakteryjnego u ludzi. Rezerwuarem szczepów Campylobacter są
liczne gatunki zwierząt, wśród których dominuje drób. Objawy chorobowe towarzyszące
zakażeniom Campylobacter sp. to bóle głowy, brzucha, wymioty, a w niektórych przypadkach
– krwawa biegunka. Kampylobakterioza może niekiedy prowadzić do poważnych powikłań,
w tym zespołu Guillain-Barre’a i Miller-Fisher’a. W pracy przedstawiono informacje dotyczące
charakterystyki oraz epidemiologii bakterii z rodzaju Campylobacter. Omówiono również
problem wzrastającej oporności na antybiotyki wśród bakterii Campylobacter sp.
Słowa kluczowe: Campylobacter sp., zoonozy, drób

Campylobacter species – dangerous pathogen in food
Abstract
Campylobacter species are the most common cause of bacterial-derived foodborne infections
worldwide. The main reservoir of these pathogens are numerous animals, especially poultry. The
symptoms of Campylobacter infections are headache, abdominal pains, vomiting and, in some
cases – bloody diarrhea. Campylobacteriosis can lead to serious complications, including
Guillain-Barre and Miller-Fisher syndrome. The article gives a brief overview on the Campylobacter sp. characteristics and epidemiology. We also discussed the alarming problem of increasing antibiotic resistance of Campylobacter sp.
Keywords: Campylobacter sp., zoonosis, poultry
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Modyfikowane ftalocyjaniny dla diagnozowania
oraz terapii fotodynamicznej nowotworów
1. Wstęp
1.1. Diagnozowanie i terapia fotodynamiczna
Efekt fotodynamiczny, polegający na wzbudzeniu światłoczułego
związku (fotouczulacza, PS) i wytworzeniu przez niego reaktywnych form
tlenu (ROS) jest znany od wielu lat. Ostatnimi laty prowadzone są badania
mające na celu wykorzystanie tego efektu w różnego rodzaju terapiach
fotodynamicznych (PDT). Stwierdzono, że wiele fotouczulaczy ma tendencję
do kumulowanie się w tkankach nowotworowych, dlatego rozpoczęto
badania pod kątem wykorzystania PDT w terapii nowotworów, która
umożliwiałaby ograniczenie skutków ubocznych. Przebiega ona w kilku
etapach. Lek zostaje podany pacjentowi dożylnie, a gdy minie czas
konieczny do akumulacji fotouczulacza w tkance nowotworowej, zmieniony
chorobowo obszar zostaje naświetlony światłem o odpowiedniej długości
fali, co prowadzi do zniszczenia chorej tkanki (Rys. 1) [1-4].
Aby możliwe było zainicjowanie efektu fotodynamicznego, konieczne
jest wzbudzenie fotouczulacza światłem o odpowiedniej długości fali oraz
obecność tlenu cząsteczkowego w pobliżu wzbudzonego związku. Tylko
wówczas możliwe jest wytworzenie reaktywnych form tlenu, które
uszkadzając elementy komórki, prowadzą do jej śmierci poprzez apoptozę
i nekrozę (Rys. 2). Jeśli fotouczulacz nie zostanie wzbudzony światłem, nie
wykazuje żadnej cytotoksyczności, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania
terapii fotodynamicznej. Wprowadzanie różnego rodzaju modyfikacji
fotouczulaczy oraz nośników, pozwala zwiększyć specyficzność leku wobec
tkanek nowotworowych, co umożliwia zwiększenie efektywności terapii oraz
jeszcze większe ograniczenie występowania skutków ubocznych [4].
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Rysunek 1. Etapy terapii fotodynamicznej [4]

Rysunek 2. Przebieg procesu fotodynamicznego, prowadzącego do zniszczenia tkanki
nowotworowej [4]

Fotouczulacze po wzbudzeniu światłem mają zdolność do oddawania
części pochłoniętej energii w postaci fluorescencji. Fotouczulacze selektywnie kumulujące się w tkance nowotworowej mogą więc znaleźć zastosowanie
w diagnostyce fotodynamicznej (PDD), również śródoperacyjnej. Dzięki tej
technice możliwe jest obrazowanie nawet drobnych zmian, takich jak
przerzuty, czy też nieusunięte fragmenty guza [1, 4, 5].
Przykład obrazowania w funkcji czasu, z zastosowaniem ftalocyjaniny
cynku (ZnPc) przedstawiono na Rys. 3. Komórki raka płaskonabłonkowego
(A431) inkubowano przez 10 minut z ZnPc enkapsulowanej w liposomach
kationowych (ZnPC-ETLs), w skład których wchodziły: DPPC:DC-chol:
cholesterol:DSPE-PEG (w stosunku molowym 66:25:5:4), gdzie: DPPC
– 1,2-dipalmitylo-sn-glicero-3-fosfocholina; DC-chol-3β-[N-(N',N'-dimetyloaminoetano)-karbamoilo]cholesterol; DSPE-PEG-1,2-distearylo-sn-glicero3-fosfoetanolo-amino-N-[metoksy(PEG)-2000].
Następnie
lokalizacja
wewnątrzkomórkowa była wizualizowana z zastosowaniem mikroskopii
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konfokalnej w różnych punktach czasu. Mitochondria wybarwiono za
pomocą MitoTracker Red, natomiast jądra komórkowe za pomocą DAPI [6].

Rysunek 3. Lokalizacja ftalocyjaniny cynku enkapsulowanej w liposomach kationowych (ZnPCETLs), w komórkach raka płaskonabłonkowego (A431), w funkcji czasu. Obraz otrzymany pod
mikroskopem konfokalnym, gdzie: ZnPc – ftalocyjanina, kolor czerwony; MTR – MitoTracker
Red, mitochondria, kolor zielony; DAPI – jądra komórkowe, kolor niebieski [6]

Jednym z kierunków obecnych badań jest stworzenie teranostycznych
fotouczulaczy, umożliwiających zarówno przeprowadzenie diagnostyki, jak
i terapii fotodynamicznej. Przykładem takiego teranostycznego koniugatu,
mającego na celu umożliwienie multimodalnej fototerapii oraz diagnostyki
śródoperacyjnej nowotworu jajnika jest LOGr-Pc-LHRH. W celu jego
utworzenia, arkusze grafenu o niskiej zawartości tlenu (LOGr) zostały
zmodyfikowane chemicznie przez dendrymery polipropylenoiminowe
generacji 4, z włączonymi cząsteczkami ftalocyjanin krzemu (SiPc) w roli
fotouczulacza. Taka budowa zapobiega wygaszaniu fluorescencji przez
grafen, zapewniając możliwość obrazowania. W celu zwiększenia biokompatybilności cząsteczki fotouczulacza były koniugowane z poli(glikolem
etylenowym) oraz z gonadoliberyną (hormon uwalniający hormon luteinizujący, LHRH) aby zapewnić celowane dostarczanie cząsteczki do tkanek
nowotworowych. Aby potwierdzić możliwość możliwości celowanego
dostarczania koniugatu do nowotworu oraz wykorzystania go jako środka
obrazującego NIR (zakres bliskiej podczerwieni) in vivo, LOGr-Pc-LHRH
były podawane myszom z wszczepionymi komórkami raka jajnika (oporne
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na doksorubicynę, A2780/AD) poprzez iniekcję do żyły ogonowej (iv).
Obrazy fluorescencji NIR otrzymano za pomocą Li-COR Pearl Animal
Imaging System przy 800 nm. Rysunek 4 pokazuje zdjęcia myszy in vivo,
którym wstrzyknięto LOGr-Pc-LHRH i roztwór soli fizjologicznej jako
kontrolę. Po 12 godzinach od iniekcji wykryto silny sygnał fluorescencji,
w różnych tkankach myszy, w tym tkance nowotworowej, co sugeruje, że
badany koniugat może być stosowany do celowanej terapii przeciwnowotworowej oraz jako środek obrazujący NIR. Nie obserwowano żadnego
sygnału fluorescencji u myszy przed iniekcją LOGr-Pc-LHRH lub po
iniekcji roztworu soli fizjologicznej, co oznacza, że rejestrowany sygnał nie
pochodził od autofluorescencji tkanek. Zaznaczyć należy, że promieniowanie
NIR było wykorzystane nie tylko do obrazowania nowotworu, lecz także do
wytworzenia ciepła przez nanoarkusze grafenu (terapia fototermiczna, PTT),
jak i reaktywnych form tlenu przez fotouczulacz (terapia fotodynamiczna,
PDT). Taka terapia kombinowana pozwala na zwiększenie efektywności
zabijania chorych komórek nawet do 90-95%, przy niskich dawkach fotouczulacza i grafenu, co prawdopodobnie jest efektem synergistycznym [7].

Rysunek 4. Fluorescencja in vivo w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) nagich myszy (nude
mice) z wszczepionymi komórkami raka jajnika (linia A2780/AD), po iniekcji do żyły ogonowej:
(A) roztworu soli fizjologicznej; (B) koniugatu LOGr-Pc-LHRH. Obrazowanie po 12 h od
iniekcji, przy użyciu Li-COR Pearl® Animal Imaging System (LI-COR Biosciences Inc, Lincoln,
NE, USA) [7]
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1.2. Lipofilowe ftalocyjaniny
Wciąż trwają poszukiwania fotouczulacza idealnego, który spełniałby
szereg wymogów, takich jak selektywna kumulacja w tkankach nowotworowych, maksimum absorpcji przy zakresie 600-800 nm (tzw. okna
transmisyjne tkanek), czy wysoka wydajność tworzenia tlenu singletowego.
Jedną z grup związków badanych pod tym kątem są ftalocyjaniny. Ich
cząsteczkę budują cztery pierścienie izoindolowe, połączone mostkami
azametinowymi. Strukturę i właściwości ftalocyjanin można modyfikować
poprzez wprowadzenie podstawników do pierścienia aromatycznego. W jego
centrum często znajduje się kation metalu, który również ma wpływ na
właściwości związku. Po naświetleniu, ftalocyjaniny oddają część pochłoniętej energii w postaci fluorescencji, co sprawia, że mogą one znaleźć
zastosowanie również w diagnozowaniu fotodynamicznym [1, 8].
Centralny atom metalu może koordynować dwa pierścienie ftalocyjaniny,
wówczas utworzony zostaje kompleks sandwiczowy (diftalocyjanina). Tego
typu związki charakteryzują się większą stabilnością, a ich wydajność
kwantowa fluorescencji jest niższa niż w przypadku ftalocyjanin o pojedynczym pierścieniu, co oznacza, że mniejszą część pochłoniętej energii oddadzą w postaci fluorescencji, a większą z wytworzeniem ROS. Porównanie
widma absorpcji i fluorescencji dla przykładowej ftalocyjaniny i diftalocyjaniny przedstawiono na Rys. 5. Na wydajność terapii fotodynamicznej
wpływa też miejsce lokalizacji fotouczulacza w komórce. Ponieważ czas
życia reaktywnych form tlenu jest krótki, będą więc one działać w pobliżu
miejsca ich powstawania. Wyższą efektywność PDT osiąga się, gdy
fotouczulacz lokowany jest w błonie komórkowej, niż w przypadku
dostarczania do wnętrza komórki. Osiągnąć to można stosując lipofilowy
fotouczulacz transportowany w błonach liposomów fuzogennych [9, 10].

Rysunek 5. Porównanie widm absorpcji (niebieski) i fluorescencji (czerwony) dla przykładowych
ftalocyjanin o pojedynczym pierścieniu (A) i diftalocyjaniny (B); gdzie: ФF – wydajność
kwantowa fluorescencji; Δλ – wartość przesunięcia Stokesa [opracowanie własne]
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Zwiększenie lipofilowości, a tym samym siły oddziaływania z błoną
fosfolipidową można osiągnąć poprzez wprowadzenie lipofilowych podstawników w pozycje aksjalne pierścienia. Przykładem takiego kompleksu
jest ftalocyjanina miedzi z podstawnikami 2,4-bis(1,1-dimetylo-propylo)
fenoksylowymi (Rys. 6) lub diftalocyjanina iterbu z podstawnikami pentadecylofenoksylowymi (Rys. 7) [9].

Rysunek 6. Ftalocyjanina miedzi z podstawnikami 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowymi
(CuPc-TM); (A) struktura molekularna kompleksu; (B) wzór strukturalny podstawnika
[opracowanie własne]

Rysunek 7. Struktura molekularna diftalocyjaniny iterbu z podstawnikami
pentadecylofenoksylowymi (YbPc2-PDF) [opracowanie własne]
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1.3. Liposomy
Liposomy są jednymi z najbardziej popularnych i najlepiej zbadanych
nanonośników leków. Mają na celu poprawę efektywności terapii, poprzez
stabilizację związków terapeutycznych, ich ochronę przed degradacją i dezaktywacją, oraz poprawę biodystrybucji leków do miejsc docelowych
w organizmie [11, 12].
Liposomy są pęcherzykami fosfolipidów, których rdzeń stanowi faza
wodna otoczona dwuwarstwą lipidową (liposomy jednokompartmentowe)
lub też kilku warstw ułożonych koncentrycznie na przemian z warstwami
wody. Dzięki takiej budowie umożliwiają one transport leków zarówno
hydrofobowych, jak i hydrofilowych. Hydrofobowe cząsteczki lokują się
w dwuwarstwie lipidowej, natomiast cząsteczki hydrofilowe w ośrodku
wodnym. Ponadto, liposomy złożone z naturalnych fosfolipidów wykazują
minimalną toksyczność. Takie nośniki otrzymać można z lecytyny izolowanej z jaj kurzych (EYL, egg yolk lecithine) – w jej skład wchodzi głównie
fosfatydylocholina, z której zbudowane są również błony komórkowe [1113]. Ze względu na podobieństwo strukturalne do komórek, liposomy wykorzystywane są nie tylko jako nośniki leków, lecz również jako uproszczony
model do badania właściwości błon komórkowych [14].
Otoczkę liposomalną można modyfikować różnymi komponentami, co
może mieć zastosowanie w terapii celowanej. Liposomy można podzielić na
cztery typy: liposomy konwencjonalne, sterycznie stabilizowane, targetowane ligandem oraz teranostyczne, będące kombinacją powyższych grup
(Rys. 8). Liposomy konwencjonalne były pierwszą otrzymaną generacją
liposomów. Składają się one z wodnego ośrodka, otoczonego dwuwarstwą,
która może być zbudowana z kationowych, anionowych lub neutralnych
fosfolipidów i cholesterolu (Rys. 8 A). Takie liposomy pozwoliły na zmniejszenie toksyczności związków in vivo, poprzez zmianę farmakokinetyki
i biodystrybucji do chorych tkanek. Wadą liposomów konwencjonalnych jest
szybki klirens (współczynnik oczyszczania, objętość osocza oczyszczonego
z danej substancji w jednostce czasu), co zmniejsza skuteczność terapeutyczną. Rozwiązanie tego problemu umożliwiły liposomy sterycznie stabilizowane (Rys. 8 B) za pomocą hydrofilowego polimeru – glikolu polietylenowego (PEG), który zmniejsza opsonizację (przyłączanie do powierzchni)
liposomów elementami surowicy, spowalniając klirens. Natomiast zwiększoną specyficzność in vivo wobec konkretnych typów komórek, tkanek czy
narządów, umożliwiają liposomy kierowane ligandami, takimi jak przeciwciała, peptydy, węglowodany (Rys. 8 C). Wreszcie, wiele ostatnich badań
koncentruje się na stworzeniu wielofunkcyjnych liposomów, które łączyłyby
powyższe strategie, umożliwiając kontrolę uwalniania leku, kierowanie go
do odpowiednich tkanek oraz jednoczesne obrazowanie zmienionych miejsc.
Nośnik tego typu powinien składać się z nanocząstki (liposomu), środka
obrazującego, środka terapeutycznego i elementu kierującego (Rys. 8 D) [11].
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Rysunek 8. Schematyczne przedstawienie różnych typów liposomowych układów dostarczania
leków. (A) liposomy konwencjonalne; (B) Liposomy stabilizowane sterycznie za pomocą PEG;
(C) Liposomy kierowane ligandem; (D) Wielofunkcyjne liposomy teranostyczne
[opracowanie na podstawie11]

2. Cel pracy
Celem pracy było porównanie oddziaływań lipofilowych ftalocyjanin
o różnej budowie z błoną biologiczną w jej części centralnej oraz przy
powierzchni. Do badań wybrano ftalocyjaninę iterbu oraz ftalocyjaninę
bezmetaliczną, zawierające podstawniki pentadecylofenoksylowe (PDF),
ftalocyjaninę miedzi z czterema podstawnikami 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowymi (TM) oraz diftalocyjaninę iterbu bez podstawników
aksjalnych. Model błony komórkowej stanowiły liposomy otrzymane
z naturalnej lecytyny (EYL), a do oceny stopnia modyfikacji jej struktury
wykorzystano technikę elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).
Badania miały na celu określenie możliwości wykorzystania powyższych
ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej PDT.

3. Materiały i metody
 w badaniach wykorzystano ftalocyjaninę miedzi z czterema podstawnikami 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowymi (CuPc-TM),
bezmetaliczną ftalocyjaninę zawierającą cztery podstawniki pentadecylofenoksylowe (H2Pc-PDF), diftalocyjaninę iterbu (YbPc2) oraz
diftalocyjaninę iterbu z ośmioma podstawnikami pentadecylo-
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fenoksylowymi (YbPc2-PDF). Badane związki zostały zsyntezowane
w Zakładzie Chemii Ogólnej (Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski);
w badaniach EPR wykorzystano spektrometr EPR typ MX-210R oraz
sondy spinowe 16-DOXYL i TEMPO (Sigma-Aldrich®);
lecytynę (EYL – egg yolk lecithin), z której preparowano liposomy,
otrzymano z żółtek jaj kurzych w laboratorium Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego;
do otrzymania liposomów wykorzystano dezyntegrator ultradźwiękowy TECHPAN UD-20;
do wizualizacji i obróbki widm użyto programów: EPR System oraz
Grapher 7 (Golden Software).

4. Analiza wyników
W badaniach wykorzystano metodę elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w celu sprawdzenia, w jakim stopniu wybrane
modyfikowane ftalocyjaniny mogą penetrować błonę komórkową. W badaniach jako model dwuwarstwy fosfolipidowej wykorzystano liposomy
otrzymane poprzez sonikację lecytyny wyizolowanej z żółtek jaj kurzych
(EYL). W spektroskopii EPR wykorzystano dwa rodzaje sond spinowych
(16-DOXYL i TEMPO) pozwalające badać zmiany płynności układu
fosfolipidowego w różnych obszarach błony. Stężenia sond spinowych nie
przekraczały 1% molowego w stosunku do cząsteczek lipidów. Utrzymywanie odpowiednio niskiego stężenia znaczników pozwalało zapobiec
wzajemnym oddziaływaniom pomiędzy cząsteczkami sond, co mogłoby
skutkować poszerzeniem linii widmowych EPR. Liposomy znakowane
sondami były domieszkowane ftalocyjaninami: CuPc-TM, H2Pc-PDF, YbPc2
oraz YbPc2-PDF w ilości od 0,25% do 2,00% względem lecytyny. Na
podstawie otrzymanych widm wyznaczono współczynnik korelacji
rotacyjnej τ oraz spektroskopowy współczynnik podziału F.

4.1. EPR z użyciem sondy 16-DOXYL

Sondy typu DOXYL mają charakter lipofilowy i na stałe umiejscawiają
się w wewnętrznej warstwie błony biologicznej (Rys. 9). Istnieją różne
rodzaje tego typu sond, różniące się położeniem nitroksylowej grupy
reporterowej, co umożliwia badanie zmiany płynności we wnętrzu błony, na
różnej głębokości dwuwarstwy fosfolipidowej. W pracy wykorzystano sondę
16-DOXYL (Rys. 10), której grupa nitroksylowa położona jest w pozycji
n=16 łańcucha węglowego, co pozwala na śledzenie zmian w centralnej
części błony, na poziomie dolnych fragmentów łańcuchów lipidowych.
Parametrem wyznaczanym dla tych sond jest współczynnik korelacji
rotacyjnej τ [s], który charakteryzuje szybkość rotacji sondy w błonie. Sonda
rotuje tym szybciej, im bardziej płynne jest środowisko, a wówczas wartość
parametru τ zmniejsza się. Współczynnik korelacji rotacyjnej wyraża się
wzorem przedstawionym na Rysunku 11 [15, 16].
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Rysunek 9. Schemat błony lipidowej interkalowanej sondami typu 16-DOXYL oraz
hydrofobowym lekiem [opracowanie własne]

Rysunek 10. Struktura chemiczna sondy 16-DOXYL

Rysunek 11. Sposób wyznaczania współczynnika korelacji rotacyjnej τ na podstawie widma EPR
uzyskanego dla sondy 16-DOXYL [17]

Największe usztywnienie wewnętrznej warstwy błony zaobserwowano
przy dodatku pierwszej porcji domieszki ftalocyjanin (0,25%), o czym
świadczy wzrost współczynnika korelacji rotacji τ. Zmiana ta była najbardziej widoczna w przypadku diftalocyjaniny iterbu bez podstawników
(YbPc2) oraz, nieco mniej, dla bezmetalicznej ftalocyjaniny z podstawnikami
pentadecylo-fenoksylowymi (H2Pc-PDF). Dalsze zwiększenie stężenia
domieszki tych związków miało już niewielki wpływ na zmianę płynności
wnętrza błony, co może być spowodowane ograniczonym przechodzeniem
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ftalocyjanin do błony. Natomiast w przypadku ftalocyjaniny miedzi
z podstawnikami 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowymi (CuPc-TM)
oraz diftalocyjaniny iterbu z podstawnikami PDF (YbPc2-PDF) zmiany
płynności błony były bardzo niewielkie, co świadczy o tym, że kompleksy te
prawdopodobnie nie wchodzą w głąb dwuwarstwy fosfolipidowej (Rys. 12).

Rysunek 12. Wpływ stężenia domieszek badanych ftalocyjanin na płynność dwuwarstwy
lipidowej; wyniki otrzymane przy zastosowaniu sondy 16-DOXYL

4.2. EPR z użyciem sondy TEMPO
Zmiany zachodzące w zewnętrznej, powierzchniowej warstwie błony
rejestrowane były przy użyciu sondy TEMPO (Rys. 13). Sonda ta jest rozpuszczalna zarówno w tłuszczach, jak i w wodzie, a parametrem wyznaczanym dla niej jest spektroskopowy współczynnik podziału F. Określa on,
w jakim stopniu sonda penetruje środowisko lipidowe, a w jakim pozostaje
w fazie wodnej, otaczającej liposomy. Wraz z upłynnieniem błony, większa
część sond TEMPO przechodzi do warstwy lipidowej (Rys. 14), a wówczas
wartość współczynnika F wzrasta. Spektroskopowy współczynnik podziału F
wyznacza się na podstawie wzoru przedstawionego na Rys. 15 [18].

Rysunek 13. Struktura chemiczna sondy TEMPO
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Rysunek 14. Schemat błony lipidowej interkalowanej hydrofobowym lekiem oraz sondą typu
TEMPO [opracowanie własne]

Rysunek 15. Sposób wyznaczania spektroskopowego współczynnika podziału F na podstawie
widma EPR uzyskanego dla sondy TEMPO, gdzie: P – określa udział sondy w warstwie wodnej;
H – określa udział sondy w warstwie lipidowej [17]

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że badane
związki w różny sposób oddziałują z powierzchnią błony komórkowej.
Kompleks ftalocyjaniny miedzi z podstawnikami 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowych (CuPc-TM) powodował największe upłynnienie
zewnętrznej warstwy błony, które rosło wraz ze wzrostem stężenia domieszki, choć nie była to zależność prostoliniowa. Bezmetaliczna ftalocyjanina z podstawnikami pentadecylofenoksylowymi (H2Pc-PDF) również
powodowała upłynnienie tego obszaru dwuwarstwy fosfolipidowej, jednak
w znacznie mniejszym stopniu niż kompleks CuPc-TM. Dla tego związku
największe upłynnienie zaobserwowano przy stężeniu 1,75%. Otrzymane
wyniki świadczą o tym, że H2Pc-PDF oraz CuPc-TM oddziałują z zewnętrzną warstwą błony komórkowej (Rys. 16).
Diftalocyjanina iterbu bez podstawników (YbPc2) w niewielkim stopniu
oddziaływała z powierzchnią błony. Przy stężeniu do 0,50% powodowała
bardzo niewielkie usztywnienie, natomiast przy wyższych stężeniach
otrzymane wartości współczynnika podziału były podobne jak w przypadku
liposomów bez domieszki ftalocyjanin (próba kontrolna). Natomiast
w przypadku diftalocyjaniny iterbu z podstawnikami pentadecylofenoksylo-
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wymi (YbPc2-PDF) zaobserwowano zmniejszenie wartości parametru F, co
świadczy o usztywnieniu błony. Największe usztywnienie zaobserwowano
dla stężenia 1,00% domieszki ftalocyjaniny, natomiast przy stężeniach większych wartość współczynnika F stopniowo zwiększała się, nie przekraczając
jednak wartości otrzymanych dla liposomów bez domieszki (Rys. 16).

Rysunek 16. Wpływ stężenia domieszek badanych ftalocyjanin na płynność dwuwarstwy
lipidowej; wyniki otrzymane przy zastosowaniu sondy TEMPO

5. Wnioski
 Największą aktywnością na powierzchni błony charakteryzował się
kompleks CuPc-TM, choć w warstwie centralnej nie przejawiał on
dużej aktywności. Prawdopodobnie podstawniki 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowymi umożliwiają silne oddziaływania z warstwą
zewnętrzną błony, lecz utrudniają penetrację w głąb niej.
 We wnętrzu błony najbardziej aktywny był kompleks YbPc2, choć
w bardzo niewielkim stopniu oddziaływał on z powierzchnią błony.
Prawdopodobnie dzięki stosunkowo małym rozmiarom może on łatwo
przechodzić do wnętrza błony.
 Najbardziej aktywnym kompleksem był H2Pc-PDF, co świadczy
o tym, że najsilniej oddziałuje z błoną lipidową. Jego aktywność
objawiała się zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i powierzchniowej błony.
 Kompleks YbPc2-PDF był aktywny w niewielkim stopniu. Nie
penetruje on wnętrza błony, a jedynie w niewielkim stopniu oddziałuje
z powierzchnią błony, co może być spowodowane jego stosunkowo
dużymi rozmiarami.
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Modyfikowane ftalocyjaniny dla diagnozowania oraz terapii
fotodynamicznej nowotworów
Streszczenie
Terapie przeciwnowotworowe powinny charakteryzować się wysoką skutecznością przy
możliwie ograniczonych skutkach ubocznych. Obiecującą metodą wydaje się być terapia
fotodynamiczna (PDT). Dobrą efektywność terapii uzyskuje się, stosując lipofilowe fotouczulacze, kumulujące się w błonie komórkowej. Dodatkowo efektywność terapii fotodynamicznej można zwiększyć, stosując liposomy jako nośniki leków. Rolę fotouczulaczy (PS) dla
terapii PDT mogą pełnić modyfikowane ftalocyjaniny (MPc).
W pracy koncentrowano się na zbadaniu możliwości penetracji błony fosfolipidowej przez
ftalocyjaninę miedzi o 4 podstawnikach 2,4-bis(1,1-dimetylopropylo)fenoksylowych (CuPc-TM),
bezmetaliczną ftalocyjaninę o 4 podstawnikach pentadecylofenoksylowych (H2Pc-PDF),
diftalocyjaninę iterbu (YbPc2) oraz diftalocyjaninę iterbu o 8 podstawnikach pentadecylofenoksylowych (YbPc2-PDF).
Zmianę płynności środowiska fosfolipidowego badano przy wykorzystaniu modelu liposomowego i metody sond spinowych EPR. Spośród badanych związków największą aktywnością
w części wewnętrznej błony charakteryzowały się H2Pc-PDF oraz YbPc2. W części zewnętrznej
błony największą aktywność wykazały CuPc-TM oraz H2Pc-PDF. Najmniej aktywny był
kompleks YbPc2-PDF.
Otrzymane wyniki świadczą o tym, że trzy spośród badanych związków mogą stosunkowo
dobrze przenikać do błon komórkowych i prawdopodobnie mogą być dostarczane do komórek za
pośrednictwem liposomów.
Słowa kluczowe: PDT, ftalocyjaniny, liposomy, EPR
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Modified phthalocyanines for photodynamic diagnosis and therapy
of cancer
Abstract
Anticancer therapies should be of high-efficiency and show as much as possible reduced side
effects. Photodynamic therapy (PDT) seems to be a promising method. The good effectiveness
of the therapy may be achieved by using lipophilic photosensitizers, which accumulate in the cell
membrane. In addition, the effectiveness of photodynamic therapy can be increased by using
liposomes as a drug carriers. Most probably, modified phthalocyanines (MPc) may prove suitable
photosensitizers (PS) for PDT therapy.
This study was focused on the possibility of penetration of the phospholipid membrane by copper
phthalocyanine including four 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxyl substituents (CuPc-TM),
metal-free phthalocyanine with four pentadecylphenoxyl groups (H2Pc-PDF), ytterbium
bisphthalocyanine (YbPc2) and ytterbium bisphthalocyanine with eight pentadecylphenoxyl
substituents (YbPc2-PDF).
The change of liquidity of the phospholipid environment was examined using a liposome model
and EPR spin probe method. From among the tested compounds, H2Pc-PDF and YbPc2 were
characterized by the highest activity in the inner part of the membrane. In the outer part of the
membrane the highest activity was displayed by CuPc-TM and H2Pc-PDF. The YbPc2-PDF
complex was found to be the least active one. The results indicate that three of the tested
compounds can relatively well penetrate cell membranes and are likely to be delivered to cells via
liposomes.
Keywords: PDT, phthalocyanine, liposomes, EPR
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Znaczenie aptamerów w diagnostyce klinicznej
1. Wprowadzenie
Aptamery to jednoniciowe oligonukleotydy kwasu rybonukleinowego lub
deoksyrybonukleinowego, które wykazują wysokie powinowactwo i specyficzność wiązania do ściśle określonych biomolekuł lub cząsteczek
nieorganicznych [1]. Nazwa aptamer wywodzi się od łacińskiego słowa
„aptus”, które oznacza „przyczepiony”, dopasowany. Mogą one wiązać małe
cząsteczki chemiczne, m.in. jony metali, barwniki organiczne, aminokwasy,
witaminy, antybiotyki, nukleotydy, lipidy, czy peptydy. Dołączają się również do dużych molekuł, jak np. białka, wśród których są enzymy, czynniki
wzrostu, białka regulatorowe, przeciwciała, a także czynniki adhezyjne
komórek i lektyny. Pełnią rolę liganda [2].
Aptamery są obiecującym narzędziem do zwalczania niektórych chorób
wirusowych, nowotworowych, autoimmunizacyjnych oraz chorób układu
krążenia. Dobrze skonstruowane aptamery wiążą się z cząsteczką docelową
tak silnie, że stała dysocjacji tego kompleksu aptamer-cząsteczka jest
wyrażana w nano- lub pikomolach. Dodatkowo powstawanie takiego
oddziaływania zachodzi z wyjątkowo wysoką precyzją, dzięki czemu nawet
bardzo podobne struktury są rozróżniane przez cząsteczki aptamerów. Zaletą
tych biocząsteczek jest łatwa możliwość modyfikacji, dlatego też są
wykorzystywane w biotechnologii. Dzięki tym zaletą, naukowcy twierdzą iż,
mogą one zastąpić przeciwciała. Przewagą aptamerów nad przeciwciałami
są: mała masa cząsteczkowa, brak odpowiedzi immunologicznej u pacjentów, a także stabilność na różne warunki [1]. Modyfikacje aptamerów,
zwiększają ich wykorzystanie, stabilność oraz powinowactwo do danej
cząsteczki docelowej. Możemy wyróżnić kilka rodzajów modyfikacji:
 dimeryzacja – dzięki temu procesowi, oligonukleotydy, mają większą
liczbę miejsc wiążących, dzięki czemu mogą oddziaływać z więcej niż
jedną cząsteczką docelową;
 alkilacja – aptamery zawierające grupy 2`-OH są stabilniejsze na ataki
egzonukleaz, Jeżeli zastąpimy grupę 2’OH grupą aminową lub
fluorową, zwiększy to odporność danego aptameru na degradację we
krwi;
 wytwarzanie tioaptamerów – zastąpieniu jednego lub więcej atomów
tlenu atomem siarki. Tego typu aptamery są oporniejsze na trawienie
przez 3`egzonukleazę;
1
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 LNA (Locked Nucleic Acids) – wprowadzenie mostków metylenowych łączących atomy 2 '-O i 4'-O w pierścieniu rybozy – ochrona
przed degradacją nukleolityczną;
 Znakowanie cząsteczek aptamerów przy pomocy izotopów 3H lub
32P – wykorzystywane w diagnostyce obrazowej;
 Koniugacja z barwnikami fluorescencyjnymi. W tym celu stosuje się
tzw. cząsteczki pomostowe które umożliwiają wyznakowanie aptameru bez utraty jego powinowactwa, jak i zachowanie właściwości
fluorescencyjnych barwnika. Odpowiednie znakowanie (np. w miejscu
pobliskim obszarowi rozpoznania międzycząsteczkowego) pozwala na
śledzenie zmian konformacyjnych aptameru po związaniu docelowej
cząsteczki, a sam aptamer pełni rolę biosensora [3]. Celem niniejszej
pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat wytwarzania
aptamerów, a także ich praktycznych zastosowań w badaniach
naukowych, analityce, diagnostyce oraz terapii.

2. Wytwarzanie aptamerów nukleinowych
Najpowszechniej stosowaną metodą otrzymywania aptamerów RNA
i DNA o pożądanych właściwościach fizycznych i chemicznych jest ich
selekcja w warunkach in vitro. Proces wytwarzania aptamerów nukleinowych i izolowania tych z nich, które specyficznie wiążą się do określonej
molekuły przedstawiono już 1990 roku. Metodę nazwano w skrócie SELEX
(ang. Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment). Polega
ona na zidentyfikowaniu i wybiórczej amplifikacji oligonukleotydów
o oczekiwanej charakterystyce spośród licznej puli przypadkowych sekwencji,
w sposób analogiczny do naturalnych mechanizmów ewolucyjnych. [4].
W metodzie SELEX można wyróżnić trzy główne etapy:
 utworzenie kombinatorycznej biblioteki DNA lub RNA na drodze
syntezy chemicznej. Jest ona tworzona przez makrocząsteczki
o określonej długości i różnych kształtach. Każdy z oligomerów
w takiej bibliotece posiada fragment środkowy o przypadkowej
sekwencji nukleotydowej (ang. random sequence) i jest oflankowany
od końca 5' i 3'sekwencjami stałymi . W trakcie syntezy regionu
zmiennego stę-żenia monomerów A ,T ( lub U) ,G, i C w mieszaninie
reakcyjnej są równomolowe, aby prawdopodobieństwo wystąpienia
każdej kombi-nacji nukleotydów było jednakowe [2];
 selekcję oligonukleotydów specyficznie wiążących daną cząsteczkę;
 podczas selekcji , całą pulę zróżnicowanych oligonukleotydów (DNA
lub RNA) inkubuje się z interesującą nas cząsteczką docelową,
w określonych warunkach pH, temperatury oraz składu buforu. Po
wybraniu określonego białka, immobilizuje się je na błonie nitrocelulozowej, natomiast wiązanie się frakcji swoistych oligonukleotydów
następuje podczas filtracji mieszaniny przypadkowych sekwencji
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przez pory [3]. Aptamery wykazujące powinowactwo do cząsteczki
docelowej amplifikuje się metodą PCR lub PCR sprzężoną z reakcją
odwrotnej transkrypcji w celu uzyskania dwuniciowego DNA, które
służy jako matryca do syntezy puli oligonukleotydów. Podczas
kolejnych cykli selekcji, powtarza się opisaną wyżej procedurę
a stosunek sekwencji aktywnych, w mieszaninie sukcesywnie wzrasta
[2]. NA tym etapie, bardzo ważne jest, aby doprowadzi do nadmiaru
ligandu względem cząsteczki docelowej, co umożliwia konkurencję
aptamerów o specyficzne miejsca wiązania i przez to uskutecznia
selekcję [3]. Po zakończeniu kilku kolejnych cykli sprawdza się
powinowactwo otrzymanych aktywnych aptamerów do cząsteczki
docelowej, np. metodą radiograficzną (znakowanie nukleotydów
izotopem 32P) lub enzymatyczną (reakcja peroksydazy). Ponadto
określa się siłę oddziaływania między aptamerem i cząsteczką
docelową, wyznaczając stałą dysocjacji powstałego kompleksu [5];
 powielenie wyselekcjonowanych aptamerów. Aptamery klonuje się
w komórkach bakteryjnych i sekwencjonuje, aby poznac unikalną
strukturę każdego z nich. Po poznaniu niepowtarzalnej sekwencji
nukleotydowej fragmentu random wytwarza się wiele kopii danego
aptameru drogą syntezy chemicznej [2].

3. Zastosowanie aptamerów
3.1. Metody Immunochemiczne
Firma farmaceutyczna NexStar (obecnie Gilead Sciences, Foster City
California) opracowała test kanapkowy z użyciem oligonukleotydów,
nazwany ELONA (ang. enzyme-linked oligonucleotide assay), w którym
przeciwciało pierwotne zastąpili aptamerem RNA [6].
Test ELONA jest odmianą standardowej techniki immunoenzymatycznej
ELISA. Główną różnicą jest zastosowanie obok lub w miejsce przeciwciał
specyficznych aptamerów rozpoznających określoną biocząsteczkę.
Aptamery takie mogą być wyznakowane np. fluoresceiną i zastępować
przeciwciało lub też mogą bezpośrednio wiązać docelową cząsteczkę będąc
przymocowanym do podłoża i pełniąc rolę przeciwciała pierwotnego.
Wykorzystanie biotynylowanych aptamerów RNA do detekcji przeciwciał
monoklonalnych związanych z TNFa w surowicy człowieka dowiodło
wysokiej czułości i specyficzności testu ELONA [7].

3.2. Radiologia
Diagnostyka obrazowa wymaga zastosowania bezpiecznych dla organizmu środków kontrastujących o odpowiednim do detekcji sygnale
i wysokiej swoistości tkankowej. Taką rolę mogą pełnić również swoiste,
wyznakowane aptamery zdolne do wiązania się z białkami występującymi na
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powierzchni określonych tkanek lub komórek np. zmienionych nowotworowo. Tego typu aptamery można otrzymać w procesie SELEX używając
jako cząsteczkę docelową albo wyizolowane białko , charakterystyczne dla
danej linii komórek, albo same komórki[8]. Aptamery przyłączające się do
powierzchni komórek lub tkanek określonego typu można selekcjonować
również wtedy, gdy specyficzne białko błonowe, nie jest znane. W tym
przypadku aptamery mogą służyć do identyfikacji białkowych markerów
komórek nowotworowych oraz późniejszej diagnostyki ognisk rakowych
[8].Naukowcy wyselekcjonowali oligonukleotydy przyłączające się do
mikronaczyń krwionośnych szczurzego guza mózgu. W ten sposób wykazano iż, spośród 25 wyselekcjonowanych sekwencji, które były przyłączane
do naczyń krwionośnych guza, tylko jedna z nich odróżniła tkankę
nowotworową od zdrowej. Aptamer, który był skonjugowany z FITC użyto
do wybarwienia skrawków mrożonych w celu oceny histopatologicznej [9].
Szersze zastosowania aptamerów w diagnostyce wymaga jednak dokładnego zbadania ich właściwości farmakokinetycznych, dystrybucji w ustroju
oraz szybkości klirensu z organizmu [10].

3.3. Leki przeciwwirusowe
Leczenie chorób spowodowanych wirusami jest jednym z głównych
problemów w medycynie. Duża zmienność genetyczna wirusów utrudnia
wynalezienie skutecznego środka zwalczającego infekcje. Dlatego też,
bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się badania, dotyczące wykorzystania aptamerów, które posiadają właściwości inhibitorowe w stosunku
do enzymów wirusowych. Takim przykładem jest odwrotna transkryptaza
wirusa HIV,posiadająca aktywność polimerazy i RNazy H. Specyficzny
aptamer wiążąc się w konkretnym miejscu tego białka może zahamować jego
aktywność enzymatyczną, a tym samym uniemożliwić replikację wirusa. Do
innych białek wirusa HIV, przeciwko którym wyselekcjonowano aptamery
należą białko Rev, białko kapsydu gp120 oraz integraza. Wyselekcjonowanie aptamerów wobec istotnych dla cyklu życiowego białek wirusów
mogłoby stanowić ważny krok w wynalezieniu leków zapobiegających
rozwojowi chorób wywoływanych przez te wirusy [11].
Kolejnym obszarem zainteresowania jest wirus grypy. Odkryto, iż
aptamery są w stanie odróżnić typ grypy [12, 13]. Należy podkreślić, że
aptamer P30-10-16 wiąże cząsteczki docelowe (H3N2 wirusa A) z ponad
15-krotnie większym powinowactwem w porównaniu do przeciwciał monoklonalnych [13].
Innym ważnym zastosowaniem aptameru, jest ich wykorzystanue do
monitorowania lecenia przeciwwirusowego, wywołanego przez wirusy
zapalenia wątroby typu B i C . Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku
aptamer specyficzny dla glikoproteiny E2 HCV. Naukowcy opracowali
nowy tet diagnostyczny- (ELASA), dzięki któremu możliwa jest analiza
jakościowa, oraz ilościowa cząstek wirusowych w badanych próbkach [14].
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Aktualnym przykładem najniebezpieczniejszego, a także zagrażającego
życiu wirusem, jest wirus Ebola. Wiele eksperymentów zostało już
przeprowadzonych w celu odkrycia szczepionki.
Naukowcy twierdzą, iż aptamery mogą posłużyć jako potencjalne
narzędzie w diagnostyce i leczeniu tego wirusa. Aptamery zawierające
sekwencje "GGGGGG", powodują zahamowanie replikacji wirusa [15].
Informacja ta może służyć jako podstawa do zaprojektowania molekularnych
testów diagnostycznych zdolnych do wykrywania mRNA wirusa. Uzyskanie
aptameru skierowanego przeciwko białku VP35 (białko, biorące udział
w procesie replikacji wirusa), doprowadziło by do zakłócenia interakcji
pomiędzy VP35 i nukleoproteidem, czego skutkiem byłoby zahamowanie
replikacji [16].

3.4. Leczenie nadmiernej krzepliwości krwi
Trombina należy do proteaz, które odgrywają kluczową rolę w procesie
tworzenia skrzepu, odpowiadając za przemianę fibrynogenu w fibrynę. Jej
nadmiar może być przyczyną trombofilii, co stwarza zagrożenie chorabami
zakrzepowo-zatorowymi. Podstawą udanej terapii przeciwzakrzepowej jest
skuteczna diagnoza wczesnego stadium rozwoju choroby. Początki badań
nad aptamerami antytrombinowymi sięgają już wczesnych lat 90-tych
ubiegłego wieku [17]. Doświadczenia in vitro wykazały, że aptamer ODN2
może tworzyć potrójny kompleks z trombiną związaną z włóknikiem,
przyłączając się do niej w tym samym miejscu wiązania co heparyna.
Wiązanie aptamerów ODN2 do modelowego skrzepu in vitro wzrastało
proporcjonalnie w miarę dodawania trombiny. Autorzy sugerują również
istnienie innego białka wszechobecnego w osoczu, które alternatywnie do
trombiny może posiadać miejsce wiązania ODN2. W przeciwieństwie do
heparyny zastosowanie aptamerów wiążacych się z trombiną pozwala na
krótkotrwałe zmniejszenie krzepliwości krwi, co może być przydatne
podczas krótkich zabiegów chirurgicznych. Przejściowe działanie jest
skutkiem szybkiego rozkładu deoksynukleotydu przez nukleazy. Przykładem
takiego aptameru jest 15-nukleotydowy oligonukleotyd DNA o sekwencji
GGTTGGTGTGGTTGG i charakterystycznej strukturze tetrapleksu.
Skonstruowano również aptamer przeciwko czynnikowi IXa , które na
skutek interferencji zmienia konformację aptameru i hamuje jego zdolność
do wiązania czynnika krzepnięcia. Przyczyniło się to do zwiększenia kontroli
nad podawaniem środka antykoagulacyjnego [18].
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3.5. Leczenie degeneracji plamki żółtej
Aptamery znalazły również zastosowanie w leczeniu degeneracji plamki
żółtej związanej z wiekiem. Jest to aptamer anty-VEGF165 (przeciw
czynnikowi wzrostu naczyń). Czynnik ten bierze udział w pobudzaniu
wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które narastają w poprzek
środkowej części siatkówki zwanej plamką żółtą. Naczynia te w wyniku
przesączania płynu mogą doprowadzić do bliznowacenia tkanki, a co za tym
idzie do zniszczenia widzenia centralnego, które jest niezbędne do czytania,
prowadzenia samochodu, rozpoznawania twarzy. Specyficzny aptamer po
wstrzyknięciu do ciała szklistego wiąże czynnik wzrostu, hamując w ten
sposób interakcję z receptorem, która pobudza ostatecznie wzrost nowych
naczyń. O sukcesie terapii może świadczyć fakt , że ponad 80% leczonych
pacjentów zauważyło poprawę ostrości widzenia w trzy miesiące po
zastosowaniu aptameru anty VEGF165[19].

4. Podsumowanie
Aptamery posiadają bardzo ciekawe właściwości w porównaniu z obecnie
stosowanymi na szeroką skalę przeciwciałami i lekarstwami drobnocząsteczkowymi . Są one wystarczająco duże, by mogły związać się do
biopolimeru i w przeciwieństwie do leków nie wywołują tak szybko uodpornienia. Z drugiej strony są na tyle małe (w porównaniu z przeciwciałami), że
nie tylko łatwiej je modyfikować, ale również mogą one szybciej dotrzeć do
epitopów ukrytych w głębi struktury antygenu. Możliwości wykorzystania
aptamerów są nadal nie w pełni zbadane i niedocenione, choć stopniowo
rozpoczynają się kolejne próby kliniczne z ich wykorzystaniem [1-3].
Największymi sukcesami we wdrażaniu aptamerów do praktyki medycznej
osiągnięto: w leczeniu nadmiernej krzepliwości krwi – zastosowanie aptameru
antytrombinowego, w leczeniu degeneracji plamki żółtej [17-19].
Oprócz wyżej wymienionych zastosowań bada się także możliwość
wykorzystania aptamerów rozpoznających: markery reakcji zapalnej, białka
lub ich agregaty odpowiedzialne za choroby neurodegeneracyjne ( prionów,
peptydów amyloidu , występującego u pacjentów z chorobą Alzheimera) autoprzeciwciała występujące w chorobach autoimmunologicznych (np. w nużliwości mięśni) czynniki wzrostu i hormony, receptory komórkowe [20].
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Streszczenie
Aptamery są to pojedyncze nici kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), które wykazują wysoką
swoistość do cząstek organicznych lub nieorganicznych. W ciągu 15 lat rozwoju technologii,
aptamery znajdują szereg potencjalnych i praktycznych zastosowań w badaniach naukowych,
analityce, diagnostyce oraz terapii, jako narzędzia rozpoznania molekularnego. Wyniki badań
dowodzą, że aptamery można w łatwy sposób dostosowywać do wymogów technicznych metod
diagnostycznych. Biorąc pod uwagę ich wszechstronność naukowcy przewidują intensywny
rozwój tej technologii. Modyfikacje aptamerów, zwiększają ich wykorzystanie, stabilność oraz
powinowactwo do danej cząsteczki docelowej. Swoistość rozpoznawania różnych klas molekuł
stawia aptamery, co najmniej na równi ze stosowanymi w diagnostyce przeciwciałami monoklonalnymi. Duże nadzieje wiąże się również z wykorzystywaniem aptamerów w celach
terapeutycznych. Cząsteczki te mogą odgrywać rolę leku lub być nośnikami czynników terapeutycznych. Są obiecującym narzędziem do zwalczania niektórych. Kolejną zaletą zastosowania
aptamerów jest możliwość wykorzystania ich do identyfikacji nieznanych markerów komórek
nowotworowych co może umożliwić szybsze wykrycie ognisk rakowych w organizmie. Szersze
zastosowania aptamerów w diagnostyce wymaga jednak dokładnego zbadania ich właściwości
farmakokinetycznych, dystrybucji w ustroju oraz szybkości klirensu z organizmu. Za cel pracy
przyjęto, przedstawienie aktualnej wiedzy na temat aptamerów i ich praktycznych zastosowań.
Słowa kluczowe: aptamery, SELEX, przeciwciała monoklonalne, trombofilia

Significance of aptamers in clinical diagnosis
Abstract
Aptamers are single strand nucleic acid (DNA or RNA) which have a high specificity to the
organic or inorganic particles. In 15 years of technology development, aptamers are a number of
potential and practical applications in scientific research, analytics, diagnostics and therapy, as a
tool of molecular recognition. The test results show that aptamers can be relatively easily adapted
to the technical requirements of diagnostic methods. Given their versatility, scientists predict the
intensive development of this technology. Modifications aptamers, increase capacity utilization,
stability and affinity for the target molecule. The specificity of recognition of different classes of
molecules, aptamers makes at least equal to those used in the diagnosis of monoclonal antibodies.
It is hoped to use aptamers for therapeutic purposes. These molecules may act as drug carriers or
to therapeutic agents discriminating the affected cells from healthy. They are a promising tool for
the control of certain viral diseases, cancer, autoimmune diseases and cardiovascular diseases.
A further advantage of the use of aptamers it is possible to use it to identify the unknown cell
tumor markers which may allow for faster detection of foci of cancer in the body. Wider
application of aptamers in the diagnosis requires a thorough examination of their pharmacokinetic
properties, distribution in the body and clearance rate from the body.
Keywords: aptamers, SELEX, monoclonal antibodies, thrombophilia
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Rola edukacji uzupełniającej
w kształtowaniu się języka mniejszościowego
na przykładzie uczniów gimnazjum i liceum
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu
1. Wprowadzenie
Coraz więcej dzieci obywateli polskich przebywa poza Polską. W ramach
cyklu kształcenia proponuje się im m.in. edukację w Szkolnych Punktach
Konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
[1]. Edukacja w takich placówkach odbywa się w wymiarze pięciu godzin
tygodniowo, podczas których uczniowie poznają język i kulturę kraju
rodzica/ów na lekcjach języka polskiego i wiedzy o Polsce. Punkty realizują
program nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych [1].
W niniejszej pracy skupiono się na roli edukacji w SPK dla języka
polskiego jako mniejszościowego oraz odpowiedzi na pytanie czy taka
edukacja ma sens i co o niej myślą sami uczniowie.

2. Wyjaśnienia terminologiczne
Prof. Ewa Lipińska i dr hab. Anna Seretny zwracają niejednokrotnie
uwagę na to, że w glottodydaktyce pojęcie „język polski” jest często
niejasne, zależy „bowiem od wielu czynników, takich, jak na przykład:
sposób opanowania polszczyzny (przyswajanie vs uczenie się), wiek
uczących się (różne fazy rozwojowe), miejsce, w jakim proces ten zachodzi
(środowisko endo- lub egzolingwalne), środowisko (polskie / polonijne vs
obce) itp. Pozornie są to niuanse, jednak rozróżnianie kategorii terminologicznych ma istotne znaczenie dla nauczycieli i to zarówno w wymiarze
teoretycznym, jak i praktycznym. Szczególnie ważne jest to w przypadku
uczących polskiego jako języka obcego lub drugiego (inaczej: funkcjonalnie
pierwszego) w Polsce oraz uczących polskiego jako odziedziczonego poza
Polską. Od tego bowiem, jaki język polski będzie przedmiotem nauczania,
zależeć będzie organizacja samego procesu kształcenia, dobór odpowiednich
1
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metod i materiałów dydaktycznych oraz podejście do problemów natury
wychowawczej.” [2].
Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie terminów, jakie obowiązują w niniejszej publikacji.
Język domowy – to kod, którym posługują się badani uczniowie w domu
z rodzicami, czasem rodzeństwem. Jest to najczęściej język słuchany [2].
Język polonijny – swoisty kod, jakim posługują się użytkownicy języka
polskiego poza granicami. Stanowi mieszankę polszczyzny i słów oraz
zwrotów zaczerpniętych z języka kraju przyjmującego. Czasem wzbogacony
jest o słowa i zwroty z języka innej grupy etnicznej [3].
Język funkcjonalnie pierwszy – kod, którym użytkownik posługujący
się na co dzień dwoma językami, wybiera częściej w sytuacjach
spontanicznych. W przypadku młodzieży takim językiem jest (najczęściej)
język edukacji.
Język mniejszościowy – język imigrantów w kraju przyjmującym
lub/i język rodzica, który jest imigrantem w kraju przyjmującym. W niniejszym opracowaniu takim językiem jest język polski [4].
Język większościowy – język kraju przyjmującego.

3. Definicje dwujęzyczności
Dwujęzyczność nie jest wśród badaczy definiowana jednoznacznie.
F. Grosjean w swojej pracy "Life with two languages: an introduction to
bilingualism" wydanej w Cambridge twierdzi, że dwujęzyczność to regularne
używanie dwóch języków. Podstawą zatem są praktyki językowe, a nie
poziom kompetencji osiągnięty w dwóch językach [5]. Równie lapidarnie
wyraża to stanowisko Ida Kurcz, za dwujęzyczność przyjmując fakt
posługiwania się dwoma językami, przy czym nie określa się bliżej stopnia
znajomości tych języków [6].
Zupełnie inne podejście można spotkać u E. Lipińskiej, która pisze, że
dwujęzyczność to:
 opanowanie przez daną osobę dwu języków w takim samym stopniu,
w jakim opanowują je odpowiadający jej wiekowo i społecznie
rodzimi użytkownicy języka;
 opanowanie wszystkich sprawności w języku ojczystym i innym,
 częste i swobodne używanie obu języków w różnych sytuacjach
i z różnymi uczestni kami aktu komunikacji;
 bliski kontakt z obydwoma kulturami i możliwość ich doświadczania
(doznawania) [3].
Podobną definicję wskazuje J. Cieszyńska pisząc, że „dwujęzyczność nie
jest jedynie pożądaną we współczesnym świecie znajomością większej ilości
języków, jest trudnym, czasem niemożliwym procesem budowania
wspólnoty językowej w sytuacji jej bolesnego braku. Bycie osobą bi-
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lingwalną oznacza zanurzenie w dwóch kulturach, w dwóch różnych
oglądach świata.”[7].
W niniejszym opracowaniu przyjęto, że dwujęzyczność jest to sytuacja,
w której dana osoba posługuje się na co dzień dwoma językami w mowie
biernej lub/i czynnej.
Istnieją dwie podstawowe strategie nabywania dwóch języków:
1. Rodzice są emigrantami w kraju przyjmującym, przynależą do tej
samej kultury i narodowości. Dzieci nabywają wówczas język kraju
przyjmującego poprzez interakcję z otoczeniem. Dwujęzyczność taką
nazywamy dwujęzycznością pierwszego pokolenia lub dwujęzycznością
sekwencyjną.
2. Rodzice przynależą do innych kultur, mówią innymi językami i każde
z nich zwraca się do dziecka w swoim etnicznym języku. Dwujęzyczność
taką nazywamy symultaniczną, a niektórzy badacze – naturalną.
Zdawać sobie należy sprawę także z tego, że coraz częściej wśród rodzin
pojawia się sytuacja, w której oboje rodzice mówią do siebie językiem dla
nich obcym (najczęściej angielskim), natomiast do dziecka zwracają się
swoimi etnicznymi językami. Pozwala to dziecku nabyć języki rodziców
i biernie język trzeci.

4. Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu
Badania zostały przeprowadzone między wrześniem 2014 r. a czerwcem
2015 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym
RP w Hamburgu. W badaniach brali uczniowie w wieku 14-17 lat.
Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) to jednostka należąca do struktury
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). ORPEG powstał
w 1 stycznia 2011 roku na mocy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 listopada 2010 roku z połączenia Polonijnego Centrum Nauczycieli
w Lublinie i Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo
Przebywających za Granicą w Warszawie.
Szkoła polska w Hamburgu powstała w 1979 roku. Aż do roku 2010
nosiła nazwę Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo
Przebywających za Granicą. Na początku powstania szkoły rzeczywiście
uczęszczały do niej dzieci Polaków zamierzających pozostać w Hamburgu
kilka lat, po czym wrócić do kraju. Z czasem jednak takich osób było coraz
mniej, a coraz więcej przybywało dzieci urodzonych w Hamburgu z rodzin
mieszanych lub Polaków osadzonych w mieście na stałe. W 2010 roku,
podobnie jak wszystkie inne placówki na świecie przy konsulatach i ambasadach, zespół szkół został przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny. Teoretycznie głównym celem SPK nadal jest zapewnienie ciągłości
programowej szkoły polskiej dla dzieci emigrantów planujących powrót do
kraju. Praktycznie – do szkoły uczęszczają zarówno dzieci polskich
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dyplomatów i osób na kontraktach, jak i dzieci małżeństw mieszanych
niemających w planie powrotu do Polski na stałe. Jednak mimo tak
zróżnicowanej historii rodzin, szkoła nadal realizuje Ramy Programowe
Kształcenia Uzupełniającego dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych
zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą. Ramy te zakładają program bardzo podobny do
programu w szkołach w Polsce, ale z założeniem kształcenia tylko uzupełniającego tj. edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i wiedzy o Polsce.
Wyłączają wiedzę o literaturze i historii powszechnej.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu
prowadzi nauczanie w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum
i liceum ogólnokształcącym.
Do SPK zapisywani są najczęściej uczniowie, których przynajmniej jeden
z rodziców posługuje się w domu językiem polskim. Z roku na rok rośnie
tendencja zapisywania dziecka niemówiącego po polsku oraz nieznającego
języka biernie. Nacisk, jaki kładą na naukę języka polskiego rodzice jest
coraz mniejszy w klasach starszych.
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP
w Hamburgu działa w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Każda klasa
spotyka się jedno popołudnie w tygodniu w szkole i uczy języka polskiego
i wiedzy o Polsce. Klasy szkoły podstawowej zaczynają zajęcia o 15.35,
a kończą o 18.50 (klasy I-III) lub 19.45 (klasy IV-VI), natomiast klasy
gimnazjalne zaczynają lekcje o 16.25, a kończą o 20.30. Wszyscy uczniowie
przychodzą do szkoły polskiej bezpośrednio po lekcjach w szkole niemieckiej. System przewiduje dwanaście lat nauki, z czego podczas jedenastu
lat oceny wystawiane w szkole polskiej trafiają na świadectwa uczniów
w szkole niemieckiej (szkoła niemiecka nie liczy się z ocenami końcowymi
w klasach maturalnych). Takie działanie landu hamburskiego daje motywację dzieciom i młodzieży polskiej do nauki języka ojczystego rodzica/ów.

5. Badania
Badaniami objęta została grupa dwudziestu uczniów z klas II i III
gimnazjum oraz I liceum.
Spośród nich sześcioro wychowywanych jest w domach, gdzie rodzice
stosują metodę OPOL (one person – one language), siedmioro ML@H
(minority language at home), pięcioro pozostawionych jest bez konsekwentnej metody wychowywania w dwujęzyczności albo po porzuceniu przez
rodziców strategii.
Rodzice dzieci objętych badaniem bardzo chcą, aby ich pociechy znały
polską tradycję i kulturę. Większa część z nich w momencie narodzin
potomstwa przyjęła jedną ze znanych strategii wychowania w dwujęzyczności: OPOL lub ML@H. Nie wszystkim jednak udało się być konsekwen-
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tnym w danej metodzie. Część rodziców podjęła decyzję o wyjeździe
z Polski do Niemiec, kiedy dzieci już były na świecie. Badaniami objęta
została grupa dzieci, która najpóźniej język niemiecki poznawała w wieku
siedmiu lat.
Udział uczniów w badaniu był dobrowolny.

Rys.1. Uczniowie objęci badaniem wg podziału na etap edukacji, oprac. własne

5.1. Uczniowie objęci badaniem
A. (15 lat) – chłopiec, urodził się w Hamburgu. Ojcem jest Niemiec,
dr psychologii, psychoanalityk. Matką jest Polka – artystka – malarka.
A. uczęszcza do jednego z najlepszych hamburskich gimnazjów, języka
polskiego uczył się głównie od matki. W roku 2011 zaczął uczęszczać IV
klasy SP w SPK. Uczy się języka francuskiego i łaciny w gimnazjum.
D. (14 lat) – chłopiec, matka – Peruwianka, ojciec – Polak. Matka zajmuje się wychowaniem syna, ojciec pracuje umysłowo. Do 7.r.ż. chłopiec
mówił głownie po niemiecku (od 2.r.ż. chodził do przedszkola) oraz
hiszpańsku (język etniczny matki). Rodzice rozmawiali ze sobą po niemiecku, ojciec bardzo dużo pracował i kontakt z językiem polskim chłopiec
miał głównie wieczorami i w weekendy. W 7.r.ż. D. matka wzięła sprawy
w swoje ręce, zapisała chłopca do SPK oraz zaczęła uczęszczać z nim na
polskie msze i katechezy dziecięce. W tej chwili D. mówi, pisze i czyta
sprawnie po niemiecku, hiszpańsku i polsku, a ojciec chłopca jest bardzo
zaangażowany w jego polską edukację.
V. (15 lat) – ojciec dziewczyny jest Niemcem, matka – Polką od strony
matki i Niemką od strony ojca. Rodzice wspólnie zadecydowali, ze matka
będzie rozmawiała z V. i jej młodszą siostrą po polsku kiedy będą same i po
niemiecku, kiedy są całą rodziną. W tym momencie Victoria mówi dobrze po
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polsku, czyta i pisze dostatecznie dobrze. Kiedy rozmawia z matką żonglują
językami przełączając kody się z polskiego na niemiecki i odwrotnie. Obie
pilnują się i przy młodszej siostrze mówią tylko po polsku. Ojciec dziewczynek zna polski, ale posługuje się nim tylko w rozmowach z Polakami
– w domu trzyma się niemieckiego.
G. (16 lat) – chłopiec, matka Polka pracuje w sektorze ekonomicznym,
tata – Niemiec jest dyrektorem w jednej z niemieckich firm korporacyjnych.
G. jest chłopakiem o bardzo pogodnym usposobieniu i jako jeden
z nielicznych uczniów – sam wymyśla żarty językowe niezależnie od języka.
Czyta głównie polskie książki o tematyce fantasy „bo akcja musi się dziać
szybko, dlatego są ciekawsze niż niemieckie”.
A. (16 lat) – jest trzecią córką swoich rodziców. Matka jest Polką, ojciec
– Niemcem. Matka wychowuje dzieci (A. ma piątkę rodzeństwa), ojciec
dużo pracuje. Matka stara się mówić do dzieci po polsku, ale jeśli widzi, że
te czegoś nie rozumieją, powtarza komunikat po niemiecku. Z czasem do
starszych dzieci zaczęła mówić tylko po niemiecku. Językiem rodzeństwa
jest także niemiecki.
Z. (15 lat) dziewczyna, rodzice Polacy, Z. urodziła się w Hamburgu.
Rodzice starają się mówić w domu tylko po polsku, nie zawsze im się to
udaje. Dziewczynka w wieku 2 lat została oddana do żłobka, a matka wróciła
do pracy na pół etatu. Z. ma dwójkę młodszego rodzeństwa, z którymi
rozmawia tylko po niemiecku.
M.(15 lat) chłopiec, rodzice Polacy, mieszka w Niemczech „od zawsze”.
Chłopak ma młodszą siostrę i brata. Wszyscy posługują się językiem polskim
w domu.
W. (17 lat) – córka Polaków, zamieszkała w Niemczech w 2.r.ż. Ponieważ wszyscy lekarze od początku przeprowadzki do Niemiec, tłumaczyli
rodzicom, jak ważne jest mówienie do dziecka w jednym języku, ojciec
mówił do córki tylko po niemiecku aż do 7.r.ż., matka pozostała przy
polskim. Teraz wszyscy troje rozmawiają po polsku.
W. (15 lat) dziewczyna, wyjechała z Polski z rodzicami przed 1 klasą SP.
Do szkoły poszła w Hamburgu. Mówi, czyta i pisze w dwóch językach,
w domu nadal używany jest tylko polski.
O. (17 lat) i L. (15 lat) wyjechały z Polski w 2004 r. O. trafiła do klasy
przygotowawczej w szkole niemieckiej, L. do niemieckiego przedszkola.
W domu cały czas mówią po polsku. Obie dziewczyny osiągają wysokie
wyniki zarówno w konkursach przedmiotowych języka niemieckiego, jak
i w Olimpiadzie Języka Polskiego na terenie Niemiec.
K. (15 lat) chłopiec, przyjechał do Niemiec w wieku 7 lat. Rodzice
chłopaka się rozwiedli podczas pobytu w Niemczech. Teraz K. rozmawia po
polsku z matką, a po niemiecku z ojczymem w tygodniu oraz po polsku
w weekendy z ojcem.
K. (15 lat) Polka mieszkająca w Niemczech od urodzenia. W domu
rozmawia z rodzicami tylko po polsku.
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P. (16 lat) dziewczyna, mieszka w Hamburgu od urodzenia. Kiedy się
rodziła, rodzice byli pewni, że za kilka lat wrócą do Polski, dlatego skupili
się tylko na nauce polskiego. P. niemieckiego uczyła się dopiero
w "niemieckiej zerówce". Rodzina w Hamburgu została, jednak wszyscy jej
członkowie (4 osoby) mówią tylko po polsku między sobą.
K. (15 lat) chłopiec, jest drugim dzieckiem w rodzinie. Oboje rodzice są
Polakami. Na początku rodzice mówili do dzieci tylko po polsku (K. ma
dwie siostry: starszą i młodszą), ale wraz z początkiem szkoły najstarszej
córki stopniowo rozmowy prowadzone były po niemiecku. Teraz język
polski jest używany bardzo rzadko (jedynie małżonkowie nadal mówią do
siebie po polsku), najmłodsza dziewczynka nie mówi w tym języku prawie
wcale.
S. (16 lat) chłopiec, oboje rodzice Polacy, S. ma troje rodzeństwa,
wszyscy urodzili się w Hamburgu. Rodzeństwo między sobą mówi po
polsku, do rodziców także.
T. (17 lat) chłopiec, oboje rodzice Polacy, przeniósł się z nimi do
Niemiec, kiedy miał dwa lata. Mama konsekwentnie z nim używa języka
polskiego, tata miesza języki, natomiast T. odpowiada rodzicom głownie po
niemiecku. Polskiego używa w SPK raz w tygodniu.
C.(15 lat) dziewczyna, urodziła się w Polsce jako K. Wychowywali ją
dziadkowie do 5.r.ż. W tym czasie rodzice – lekarze – pracowali w Niemczech. Po pięciu latach od narodzin córki, zabrali ją do siebie do Hamburga.
Zmienili imię i nazwisko (to polskie było za trudne do wymówienia przez
Niemców). Teraz mieszkają w Hamburgu, co kilka lat wyjeżdżając na roczny
kontrakt do USA. Do C. mówią w języku kraju, w którym się znajdują. Po
polsku dziewczyna nadal rozmawia przez Skype z dziadkami oraz raz
w tygodniu z koleżankami i kolegami w SPK.
J. (15 lat) i H. (17 lat) są rodzeństwem, które mieszkało kiedyś na
Pomorzu Zachodnim. J. jest dziewczyną, H. – chłopcem. Dziadkowie od
strony ojca jednak zawsze czuli się Niemcami, podobnie ojciec dzieci, który
zawsze mówił do nich tylko po niemiecku. Dzieci w wieku trzech lat
wyjechały wraz z rodzicami i dziadkami do Hamburga. Od tej pory kontakt
z językiem polskim mają tylko z matką i w szkole polskiej. Nie mają rodziny
w Polsce.
L. (16 lat) dziewczyna, urodziła się w Hamburgu. Mama miesza języki
mówiąc do córki, tata mówi tylko po niemiecku. Larysa ma dwoje rodzeństwa – między sobą rozmawiają po niemiecku.

5.2. Przebieg badania
Badana grupa została podzielona na dwie: w pierwszej znalazła się
dziesiątka uczniów regularnie uczęszczająca na lekcje do SPK, w drugiej
– uczniowie, którzy na zajęciach pojawiali się znacznie rzadziej. Zarówno
w pierwszej, jak i drugiej grupie znalazła się podobna ilość osób wychowywanych w strategiach OPOL, ml@h. W pierwszej grupie była jedna
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osoba, u której nie stosowano konsekwencji w strategii wychowania,
w drugiej – cztery.
Zadaniem obu grup było napisanie krótkiego wypracowania na temat:
„Kim jestem?” oraz odpowiedzi na ankietę podaną przez badającego.
Wypracowania zostały sprawdzone pod kątem błędów gramatycznych
i stylistycznych, nie brano pod uwagi błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

5.2.1. Kim jestem? – analiza wypracowań
W czasie badania uczniowie odpowiadali na pytanie kim są. Celem
badającego nie było ustalanie tożsamości narodowej, ale wyszukanie błędów
w wypowiedziach nastolatków. Ponieważ temat był trudny, pozwolono
uczniom na dodanie „czegoś od siebie” w wypowiedziach, omówienie
własnego tematu.
W grupie pierwszej zdarzało się bardzo mało błędów gramatycznych.
Były to głównie kalki z języka niemieckiego polegające na wstawianiu
zaimka „ja” w zdania: „Ja jestem Polką”, „Ja lubię jeść orzechy” oraz
przestawianie orzeczenia na koniec zdania: „I do sklepu lubię chodzić.”
Przykładowe wypowiedzi uczniów:
„Rodzice uczyli mnie jedynie polskiego, bo myśleli, że szybko wrócą do
Polski. I dopiero w przedszkolu musiałam sobie sama poradzić z językiem
niemieckim i przyswoić na tyle, na ile byłam w stanie. Z tego też powodu
zawsze miałam w większości koleżanki pochodzące z Polski i mówiące po
polsku. I tak jest do dzisiaj. Niestety, muszę przyznać, że coraz częściej
wkrada się do mojej głowy niemiecki i powoli wypycha myślenie po polsku.
Staram się nie gubić tej umiejętności, ale czy mi się uda?” (P., 16 lat)
„Bo my jesteśmy Polakami tu w Niemczech, a w Polsce jesteśmy
Niemcami. Wie Pani jak mnie wqrza, jak wszyscy w Polsce mówią do mnie
w kółko „a powiedz coś po niemiecku”?! A co ja?! Małpa w cyrku jestem?!
O, albo jak nauczycieli historii w Polsce z klasy moich kolegów zaprasza
mnie do nich do szkoły i każe o Niemczech opowiadać. I co ja mam im
opowiadać?! Sam nie wiem. To zawsze wtedy pyta o Hitlera! A tutaj
o Hitlerze nie uczą. I wszyscy tam patrzą na mnie, jakbym to ja tę woj…nę
wywołał. A to przecież nie tak!” (M., 15 lat)
Wypowiedzi te świadczą o tym, że uczniowie regularnie uczęszczający na
zajęcia nie mają problemów z pisaniem w języku polskim. Drugi tekst
wskazuje na to, że chłopiec dodatkowo świetnie radzi sobie z językiem
polskim potocznym młodzieżowym, tzw. slangiem. Jest to cecha
charakterystyczna dla osób, które często wyjeżdżają do Polski oraz tych,
które przebywają w otoczeniu osób często wyjeżdżających do Polski.
Obie wypowiedzi pozbawione są błędów ortograficznych.
Podobnie wyglądają wypowiedzi pozostałej ósemki badanych.
W grupie drugiej znaleźli się uczniowie, którzy z różnych przyczyn do
szkoły przychodzą rzadziej.
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W tej grupie wypracowania są krótsze – zawierają się na jednej stronie
A5. Dodatkowo to właśnie uczniowie tej grupy prosili o możliwość zmiany
tematu. Popełniali także wiele błędów słowotwórczych np. „wspinaczka”
jako ‘ścianka wspinaczkowa, „wytwarzawa” jako ‘przedmiot służący do
wytwarzania czegoś’ czy „zabram” jako ‘miejsce za bramą’. Uczniowie
robili także wiele błędów fleksyjnych. W obszarze czasowników najczęściej
mylono osoby, liczby i tryby, np. „zazdrości” zamiast zazdroszczą,
„wiedziały” zamiast wiedzieli, „pęknął” zamiast pękł czy zwrot „wystrzela
strzałę”.
W zakresie rzeczownika zazwyczaj uczniowie mylili przypadki: „dwa
braty”, „nowe kolegów”, „z krzakach”. Pozostałe błędy to głownie mylenie
zaimków i końcówek fleksyjnych przymiotnika.
Dobrym przykładem jest wypowiedź siedemnastoletniego T.:
„Moje rodzice są z Polski, ale ja się urodziłem w Hamburgu. Ja się
zawsze czułem, czuje się i będę się czuł jak Polak, ponieważ w domu
rozmawiam z moimi rodzicami tylko po polsku i bardzo czuję się do tego
kraju przywiązany. Dla mnie to równo czy rozmawiam po polsku czy po
niemiecku ponieważ obydwa języki znam i potrafię dobrze. Ale muszę
przyznać, że jednak potrafię trochę lepiej pisać po niemiecku niż po polsku.”
Wydawać by się mogło, że chłopak świetnie mówi po polsku, jednak
widać błędy. T. pisze, że dla „mnie to równo” czy rozmawia po polsku czy
po niemiecku, ale to właśnie język większościowy jako funkcjonalnie
pierwszy, jest dużo lepszy.

5.2.2. Ankieta
W czasie ankiety uczniom zadano pytania, o to, jakie korzyści z płyną
według nich z dwujęzyczności oraz jakie są negatywne strony tej sytuacji.
Zapytano także, w którym języku oni sami czują się mocniejsi i pewniejsi.
Odpowiedzi uczniów jednoznacznie wskazywały na to, że plusami
dwujęzyczności jest to, że można:
 dogadać się z dziadkiem, dziadkami oraz rodziną w Polsce (wypisano
odpowiedzi w kolejności najczęstszych, jakie się pojawiały);
 obgadać z koleżanką Polką koleżankę Niemkę – wspólną znajomą
Polek;
 dogadać się w Polsce i w Niemczech bez używania np. angielskiego.
Żaden z uczniów nie odniósł się do najnowszych badań mówiących
o tym, że osoby dwujęzyczne są mądrzejsze oraz nie napisał/powiedział
o korzyściach finansowych czy perspektywie lepszej pracy).
Minusami dwujęzyczności były:
 trudności w przełączaniu kodów: „mylą mi się słowa w językach”,
„że można się łatwo pomylić i powiedzieć po polsku, a nie niemiecku”
(gr. II) ;
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 problemy z leksyką: „że czasem trudno coś wytłumaczyć, bo chcesz
Niemcowi wytłumaczyć coś, o czym wiesz tylko po polsku i musisz
na okrętkę”.
Obie wypowiedzi pojawiły się u uczniów z grupy II. Uczniowie z grupy I
nie widzieli minusów swojej sytuacji.
Zdecydowanie lepiej w obu językach czują się osoby, które:
 przyjechały do Niemiec w wieku lat 3-7;
 chodzą na lekcje do SPK regularnie.

6. Wnioski
Szkolne Punkty Konsultacyjne realizują program bardzo podobny do
tego, jaki realizują uczniowie w szkołach polskich w Polsce. Jest to niejednokrotnie program bardzo trudny dla dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych SPK. Wydawać by się mogło, że podobnie będzie na III i IV
etapie edukacyjnym. Jednak z badań przeprowadzonych w Hamburgu
wynika, że uczniowie regularnie uczęszczający do szkół na tych etapach
mówią i piszą po polsku od rówieśników uczęszczających do szkoły rzadziej.
Ponadto są bardziej pewni siebie i swojej dwujęzyczności oraz zdają sobie
sprawę ze swoich możliwości. Niejednokrotnie są to osoby, których wymowa – także ukształtowana przez szkołę – nie odbiega od norm polskich
jednojęzycznych rówieśników.
Myślę, że warto rozszerzyć badania na inne szkolne punkty konsultacyjne
oraz szkoły prywatne i społeczne.
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Rola edukacji uzupełniającej w kształtowaniu się języka
mniejszościowego na przykładzie uczniów gimnazjum i liceum
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP
w Hamburgu
Streszczenie
Szkolne punkty konsultacyjne przy urzędach konsularnych to miejsca, w których uczniowie
mogą uzupełniać swoją edukację kształcąc się w języku polskim na temat literatury, historii
i kultury kraju rodzica/-ów. Uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych SPK w Hamburgu pisali
wypracowanie/-a, na podstawie których oceniono język uczniów regularnie uczęszczających na
zajęcia oraz tych, którzy przychodzą do szkoły od czasu do czasu. Oceniano także poczucie
pewności młodzieży w języku mniejszościowym w badaniu ankietowym. Wyniki badań
pokazują jednoznacznie, że uczniowie regularnie uczęszczający na zajęcia lepiej posługują się
językiem polskim.
Słowa kluczowe: szkoła polska na emigracji, edukacja, dwujęzyczność, dwukulturowość, język
mniejszościowy

The role of supplementary education in shaping the language
of the minority on the example of middle school and high school studnets
of the SCP at the Polish Consulate General in Hamburg
Abstract
School consultation points at consular offices are places where students can complement their
education by studying literature, history and learn the culture of their parents' country in Polish.
Junior high school and hihg school students of the School Consultation Point at the Conulate
General of Poland6 in Hamburg wrote essays, on the basis of wchich the language level of the
studnets regularly attending classes anf of those who attend school from time to time was
assessed. Confidence of young people in the minority language was also evaluated through
a survey. The results of the research clearly show that the students regularly attending classes
speak Polish better.
Key words: polish school abroad, education, bilingual, biculturalism, minority language
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Działanie mechanizmów neuroplastyczności
a terapia logopedyczna – przykład pacjentki
po urazie czaszkowo-mózgowym
1. Wstęp
Każde uszkodzenie mózgu zakłóca homeostazę wewnętrzną, mechanizm
sprzężenia zwrotnego, zaburzenia neurohormonalne i metaboliczne
w różnych strukturach mózgu [1]. Dotyczy to także trudnych sytuacji, kiedy
działają szkodliwe czynniki zewnętrzne, wymagające mobilizacji specjalnych strategii adaptacyjnych. Uszkodzenie mózgu powoduje pojawienie się
wewnątrz organizmu czynników patogennych, dezorganizujących jego
funkcjonowanie poprzez niszczenie struktur. Może to prowadzić z jednej
strony do procesów dezintegracyjnych, których skutkiem jest pogłębienie
stanu chaosu, z drugiej do procesów kompensacyjnych, mających na celu
ponowną integrację funkcji mózgowych [2].
Celem artykułu jest przedstawienie zależności między mechanizmami
neuroplastyczności a terapią logopedyczną. Wykorzystano metodę studium
przypadku.
U opisywanej pacjentki konsekwencją urazu czaszkowo-mózgowym były
zaburzenia afatyczne. Regularnie prowadzona terapia logopedyczna,
plastyczność mózgu i możliwości kompensacyjne umożliwiły powrót
utraconych sprawności językowych.

2. Uszkodzenie ogniw „łańcucha mowy” a rodzaj afazji
Mowa jest czynnością złożoną, a za jej przebieg odpowiadają następujące
ogniwa „łańcucha mowy”: gnozja somestetyczna, synteza sekwencyjna,
mowa wewnętrzna,, słuchowa pamięć słowna oraz synteza symultatywna [3].
Uszkodzenie jednego z tych składników, zaburza zdolność prawidłowego
konstruowania wypowiedzi. Na podstawie tych zaburzeń tych czynników
i lokalizacji uszkodzenia mózgu Łuria dokonał klasyfikacji afazji (afazja to
spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych
częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących
czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności [4])
na następujące typy:
1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny
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 afazja sensoryczna (akustyczno-gnostyczna), w której dominują
zaburzenia w percepcji słuchowej, zaburzenia analizy i syntezy
bodźców słuchowych, błędy w powtarzaniu wyrazów i nazywaniu
przedmiotów, zaburzenia w czytaniu, pisaniu oraz mowie spontanicznej, często wyrazy bywają używane w innym znaczeniu niż jest to
zamierzone, jej przyczyną jest uszkodzenie okolicy Wernickego;
 afazja akustycznio-mnestyczna, charakteryzująca się trudnościami
w przypominaniu wyrazów, w samodzielnej mowie, w powtarzaniu
kilku elementów oraz myśleniu werbalnym; jej przyczyną jest
uszkodzenie środkowo-tylnej części lewego płata skroniowego [2];
 aferentna afazja motoryczna, w której występują trudności z artykulacją głosek, spowodowane zaburzeniem czucia ułożenia narządów
artykulacyjnych, trudności artykulacyjne występują zarówno w mowie
spontanicznej, jak i w powtarzaniu, te same błędy można dostrzec
w pisaniu i czytaniu, w lżejszych stanach wyrazy są wymawiane z trudem i bardzo zniekształcone, w ciężkich występuje niemożność artykułowania jakiejkolwiek głoski. Jej przyczyna to uszkodzenie okolicy
skórno-kineststycznej, leżącej ku tyłowi od bruzdy Rolanda [1, 4];
 eferentna afazja motoryczna, typowe dla niej są trudności w przejściu
od poszczególnych głosek do całych zdań, częściowa lub całkowita
utrata czynności mowy, problemy w pisaniu. Jej przyczyną jest
uszkodzenie ośrodka Broki;
 afazja semantyczna, w której następuje utrata wcześniej nabytych
umiejętności rozumienia, syntaktyczno-logicznych związków
wyrazowych, amnestyczne ubytki słów (głównie rzeczowników),
trudności w wyodrębnianiu stron, w rozumieniu przyimków,
rozpoznawaniu stopnia pokrewieństwa. Jej przyczyną jest uszkodzenie
okolicy ciemieniowo-potylicznej półkuli dominującej.
 afazja mototyczna – występują echolaliczne zaburzenia mowy, trudności w budowaniu złożonej wypowiedzi, zanika spontaniczność
mowy. Przyczynę stanowi usunięcie płata czołowego lewej półkuli.
Terapia logopedyczna pacjentów z afazją powinna skupiać się na
usprawnianiu „ogniw łańcucha mowy” poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i metod w zależności od rodzaju afazji i jej podłoża. Skuteczność
terapii osób z afazją zależy od wielu, a także współdziałających ze sobą
czynników [4], m.in.:
 wielkości uszkodzenia mózgu, określającej głębokość zaburzeń
i obszar nieuszkodzonego obszaru mowy. Te czynniki mają
zasadnicze znaczenie w efektywności terapii. Im mniejszy obszar
uszkodzenia tkanki mózgowej, tym łatwiejsze będzie prowadzenie
terapii, a zarazem jej efekty;
 cech chorego, tj, wieku, stanu ogólnego. Wiek jest ważnym czynnikiem stanowiącym o skuteczności terapii [2];
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 samopoczucia fizycznego oraz psychicznego pacjenta. Rehabilitacja
osób leżących jest znacznie utrudniona. Natomiast zły stan zdrowia
psychicznego utrudnia nawiązanie kontaktu z chorym i wzbudzenie
w nim motywacji do pracy. Istotne są także przedchorobowe cechy
osoby, np. łatwość uczenia się nowych rzeczy, odporność na stres,
stosunek do życia. Pacjenci, mający pozytywne nastawienie zwykle
uzyskują lepsze efekty od pacjentów pesymistycznych [3];
 czasu rozpoczęcia rehabilitacji, którą powinno podejmować się jak
najszybciej. Dzięki temu można wykorzystać okres samoistnego
powrotu utraconych zdolności, które występują zwłaszcza w pierwszych dwóch miesiącach po uszkodzeniu;
 postaw najbliższego otoczenia w stosunku do osoby chorej;
 trafności zastosowanych metod podczas reedukacji, które muszą być
dopasowane do trudności językowych chorego, jego zachowanych
możliwości. Niewłaściwy dobór metod może ograniczyć progres
w terapii, a nawet zaszkodzić pacjentowi [1, 5].
Ponadto istotne jest wykształcenie, systematyczna ukierunkowana
stymulacja, czynniki biochemiczne. Pozytywnie na postępy w terapii
wpływają doświadczenia w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej, a także
rodzaj codziennej aktywności [3, 5].

3. Neuroplastyczność
Neuroplastyczność jest zdolnością mózgu do reorganizacji w odpowiedzi na wpływające z zewnętrznych lub wewnętrznych źródeł bodźce
[6]. Ze względu na mechanizm aktywizujący procesy neuroplastyczności
wyróżnia się:
 neuroplastyczność rozwojową – zdolność rozwijającego się mózgu do
plastycznej reorganizacji połączeń [4];
 neuroplastyczność pamięciową – związana jest z uczeniem i zapamiętywaniem na drodze powtarzanych bodźców zewnętrznych;
 neuroplastyczność wywołaną wzmożonym doświadczeniem – odnosi
się do doświadczeń powielanych, szlaki neuronalne są wzmacniane
przez powtórzenia;
 neuroplastyczność występującą przy powstawaniu uzależnień
– w wyniku pobudzenia w układzie nagrody dochodzi do utrwalenia
zachowań [3];
 neuroplastyczność patologiczną – występuje w bólu neuropatycznych,
epileptogeneziel;
 neuroplastyczność kompensacyjną – aktywność kompensacyjna
zachodzi na różnych poziomach funkcjonowania mózgu, na poziomie
zachowania, anatomii, fizjologii, komórkowym i molekularnym. Jej
celem jest redukcja skutków uszkodzeń i odzyskanie sprawności
przedchorobowych [2].
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Neuroplastyczność kompensacyjna odgrywa kluczową rolę w przywróceniu utraconych sprawności u pacjentów z afazją. Mózg po uszkodzeniu
podlega oddziaływaniom, które powodują jego reorganizację na różnych
poziomach: zachowania, anatomii, fizjologii, a także na poziomie komórkowym i molekularnym [2, 4]. Z punktu widzenia neurofizjologii reorganizacji na różnych poziomach sprzyjają:
 organizacja układu nerwowego w formie sieci neuronów z równoległym przetwarzaniem;
 nadmiarowość neuronów i synaps;
 gęste połączenia między poszczególnymi obszarami oraz istnienie
wielu dróg obejścia;
 częściowe pokrywanie się funkcji między poszczególnymi obszarami
układu nerwowego;
 różne poziomy kompensacji: lokalne (w obszarach zachowanej tkanki
sąsiadującej z uszkodzonym obszarem), w ramach tej samej półkuli,
drugą półkulą;
 współistniejące mechanizmy, m.in.: możliwość modyfikacji pobudzę
neuronalnych, aktywność pojedynczych neuronów i i ich grup,
zwiększenie ilości i gęstości dendrytów i liczby synaps, zmiany
organizacji reprezentacji ruchowych i czuciowych [7, 8].

4. Badania własne, charakterystyka kliniczna pacjentki
30 listopada 2011 roku pacjentka została poddana badaniu tomografii
komputerowej głowy. Wykazało ono obecność obszarów krwotocznych
z towarzyszącym obrzękiem, u podstawy obu płatów czołowych, większego
po lewej stronie. W okolicy czołowo-ciemieniowo-skroniowej zaobserwowano krwiaka przymózgowego podtwardówkowego grubości do 7 mm.
Lewa półkula mózgu objęta została całkowitym obrzękiem, obecnym także
w części płata czołowego prawego. Nie zaobserwowano zmian patologicznych w obrębie układu komorowego oraz struktur kostnych.
Od 1 grudnia 2011 do 9 grudnia 2011 roku pacjentka przebywała w Klinice Neurochirurgii w Lublinie. Rozpoznano ostrego krwiaka podtwardówkowego nad lewą półkulą mózgu, którego przyczynę stanowił uraz
głowy. Chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego w trybie natychmiastowym w celu usunięcia krwiaka znad lewej półkuli mózgu. Wykonano
podstawowe badania krwi i moczu oraz ponownie tomografię komputerową.
Operacja przebiegła pomyślnie, przy wypisie pacjentka była przytomna, nie
obserwowano u niej niedowładów, jednak utrzymywała się głęboka afazja
ruchowa.
W okresie od 27 grudnia 2011 roku do 17 lutego 2012 roku chora była
poddawana rehabilitacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W opisowym rozpoznaniu
stwierdzono afazję, stan po operacji krwiaka podtwardówkowego nad lewą
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półkulą mózgu oraz nadciśnienie tętnicze. Została rozpoznana również
średniego stopnia afazja ruchowa z umiarkowanymi trudnościami w rozumieniu mowy słyszanej, wynikającymi głównie z ograniczonej pojemności
pamięci operacyjnej. Objawiała się parafazjami głoskowymi i rzadziej
werbalnymi w mowie spontanicznej. Obserwowano jednocześnie okresowe
obniżenie nastroju związane z zachorowaniem. Zdiagnozowano aleksję, przy
lepszym rozumieniu niż głośnym czytaniu oraz agrafię przy zachowanych
zdolnościach psychomotorycznych. Zlecono grupową oraz indywidualną
terapię afazji wraz ze wsparciem psychologicznym. Analizując efekty terapii,
podkreślono dużą motywację pacjentki. Nastąpiła poprawa w zakresie
aktualizacji i realizacji motorycznych wzorców słów, zwiększyła się
efektywność komunikacji werbalnej, płynność mowy oraz prozodia
wypowiedzi. U pacjentki zaobserwowano tworzenie krótkich zdań, częste
posługiwanie się pojedynczymi wyrazami i stereotypowymi wypowiedziami.
Obecna była swoboda podczas komunikacji, jednak tylko na niektóre tematy.
Poprawiło się rozumienie, uwaga, pamięć oraz czytanie i pisanie. Pacjentkę
zdiagnozowano jako samodzielną w zakresie lokomocji i samoobsługi
z istniejącą dysproporcją w napięciu mięśni twarzy, obniżonym napięciem
mięśniowym prawostronnym. Zauważalność deficytu wzmagała się po
zmęczeniu oraz dłuższej próbie rozmowy. Celem fizjoterapii było ogólne
poprawienie sprawności chorej za pomocą: masażu twarzy połączonego
z ćwiczeniami, treningu koordynacji ruchowej, zadań ogólnokondycyjnych
prowadzonych indywidualnie i grupowo. Przy wypisie pacjentka otrzymała
instruktarz ćwiczeń usprawniających mięśnie twarz oraz polecenie, aby
kontrolować ciśnienie krwi.

5. Diagnoza neurologopedyczna i modyfikacja zaburzeń
Afazja stanowi poważną trudność zarówno dla osób nią dotkniętych, jak
i dla ich bliskich. Ze względu na jej patomechanizm, a w konsekwencji
trwałość objawów, terapia afazji jest trudna i długotrwała. Na jej skuteczność
ma wpływ szereg czynników, m.in. czas rozpoczęcia terapii, zaangażowanie
pacjenta, jego wiek, współpraca z rodziną, współwystępujące choroby,
a także sposób prowadzenia terapii logopedycznej [7, 8].
Afazja całkowita utrzymywała się u pacjentki przez kilka dni po operacji.
Ekspresja komunikatów werbalnych, a także ich rozumienie zostały zniesione. Dzięki prawidłowej interpretacji i generowaniu znaków niewerbalnych
możliwe było porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem. U chorej
stwierdzono zachowaną orientację w otoczeniu. Stopień zaburzeń uległ
zmniejszeniu, dzięki samoistnej kompensacji. W konsekwencji, afazja
całkowita przekształciła się w głęboką afazję czuciowo-ruchową z współwystępującą aleksją i agrafią.
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Rys.1 Pierwsze próby pisma – afazja czuciowo-ruchowa (opracowanie własne)

Wyżej przedstawiony przykład prezentuje pismo pacjentki we wczesnym
etapie rehabilitacji. Wzrokowy i słuchowy wzorzec wyrazu uległ rozpadzie.
Widoczne są paragrafie literowe. Elizje i epentezy obecne w mowie, znalazły
swoje odzwierciedlenie również w piśmie. Natomiast zachowane zostały
pierwsze litery podanych wyrazów. Pismo prezentuje niski poziom
graficzny. Na deformację liter wpłynęło osłabienie czucia w dłoni oraz
zaburzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Po zakończeniu rehabilitacji w Warszawie, pacjentka trafiła do Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS pod opiekę dr hab. Jolanty Panasiuk.
Wówczas zdiagnozowana została afazja akustyczno-gnostyczna. Żródłem
obserwowanych deficytów było zaburzenie percepcji słuchowej. Zaburzona
została analiza i synteza bodźców słuchowych. W konsekwencji niemożliwe
stało się prawidłowe powtarzanie i nazywanie, a także rozumienie komunikatów werbalnych. Ten sam mechanizm był przyczyną paragrafii literowych.
W trakcie prowadzonej terapii charakter zaburzeń pisania uległ
modyfikacji. W lewej kolumnie umieszczono wyrazy pisane samodzielnie
przez pacjentkę, natomiast w prawej – pisane pod dyktando. Powyższa
próbka pisma pokazuje, iż pisanie „od siebie” jest znaczenie zaburzone.
Zachowany został jedynie nagłos wyrazu. W dalszym ciągu występują
paragrafie. Skutkiem zaburzonej analizy i syntezy słuchowej są metatezy,
epentezy, a także elizjami, mające swoje odzwierciedlenie w piśmie.
W przypadku terminu ekspresjonizm, który został zapisany jako ekrasiuk
w śródgłosie i wygłosie wyrazu badana posłużyła się automatyzmem,
wpisując część swojego nazwiska. Znacznie mniej błędów obserwuje się
podczas pisania pod dyktando, kiedy dane wyrazy można podzielić na głoski.
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Występują pojedyncze paragrafie, zazwyczaj w śródgłosie wyrazu. Dużą
znaczenia ma długość danego wyrazu. Krótsze wyrazy zapisywane są
prawidłowo. Trudności nasilają się wraz z komplikacją ich struktury
fonotaktycznej.

Rys 2. Przykład pisma – afazja akustyczno-gnostyczna (opracowanie własne)

Poprawie uległo rozumienie mowy, natomiast ujawnił się defekt
podstawowy pod postacią trudności w przywoływaniu śladów pamięciowych
słów, a przez to w nazywaniu, rozumieniu dłuższych wypowiedzi, a także
w głośnym czytaniu.
Podczas samodzielnego głośnego czytania wiersza występują agramatyzmy związane z zamianą liczby mnogiej na pojedynczą (słoń zam. słonie).
Zauważalne są również automatyzmy (poniedziałek zam. soboty, poniedziałek jest pierwszym elementem ciągu zautomatyzowanego). Zdarzają się
zamiany wyrazów ze względu na podobieństwo brzmieniowe (taki zam.
także, gdyż zam. gdy). Problemy nasilają się przy czytaniu fragmentów
z nagromadzeniem wyrazów funkcyjnych.
Znacznie mniej błędów występuje podczas czytania chóralnego. Jest to
związane z organizacjią tekstu wiersza i jego rytmizacją. Frazy są krótkie,
zróżnicowane intonacyjnie. Pomocny okazuje się wzorzec słuchowy, który
pomaga pacjentce szczególnie podczas startu mowy. Obecne są jednak
pojedyncze parafazje fonetyczne i elizje, mające również odzwierciedlenie
w piśmie.
W kolejnym etapie rehabilitacji zmienił się obraz zaburzeń dysgraficznych. W lewej kolumnie przedstawiono wyrazy pisane pod dyktando,
natomiast w prawej pisane pod dyktando jednak z analizą głoskową.
Niektóre nazwy państw, z jakichś względów bliższe badanej zostały zapisane
prawidłowo.
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Rys.4. Przykład pisma – dyktando (opracowanie własne)

W dalszym ciągu dostrzec paragrafie i elizje w błędnie zapisanych
wyrazach.. Interesującym zjawiskiem jest pojawienie się kontaminacji, gdzie
w jednym terminie zawarte są elementy dwóch nazw państw Biadamy
– Białoruś i Bahamy, bądź państwa i miasta Czemkwa – Czechy i Moskwa.
W przypadku Słowacji zapisanej jako Sylwieczy ujawnił się automatyzm,
tj. imię Sylwia.
Dominującym trudnościami w kolejnym-piątym etapie rehabilitacji są
trudności z rozumieniem złożonych gramatycznie form wypowiedzi,
np. związków rządu, wyrażeń przyimkowych, inwersji składniowej, konstrukcji w stronie biernej. Zachowane natomiast zostało różnicowanie
dźwięków mowy i poszczególnych słów. W dalszym ciągu występują
parafazje fonetyczne, a także agramatyzmy, które można usłyszeć zarówno
w wypowiedziach monologowych jak również w dialogu. jednak ich ilość
w wypowiedziach spontanicznych uległa zmniejszeniu. Problemy nasilają się
w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
W przypadku wypowiedzi monologowych występuje problem z adekwatnym doborem przyimków np. (do zam. na). Występują zamiany wyrazów ze względu na podobieństwo znaczeniowe (kupiliśmy zam. zapłaciliśmy), a także podobieństwo brzmieniowe (spełniony zam. wypełniony).
Obecne są agramatyzmy, związane z nieadekwatnym użyciem formy czasu
przyszłego (będę pojechała zam. pojadę) bądź nieprawidłową odmianą
wyrazu (takie zam. takiego). Niekiedy zawuważalne są upodobnienia pod
względem miejsca artykulacji (mieściu zam. miejscu).
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Rysunek 5., Przykład pisma – dyktando (opracowanie własne)

W trakcie rehabilitacji poprawie uległo pisanie pod dyktando. Pomocna
stała się analiza głoskowa podanych słów. Obecne są paragrafie literowe,
jednak po ponownym przedyktowaniu, pacjentka jest w stanie sama je
poprawić. Zaobserwować można jedynie jedną nieskorygowaną elizję
w wyrazie związany zapisanym jako związay.
W trakcie terapii logopedycznej obraz zaburzeń znacznie się zmieniał,
dlatego niezbędne było modyfikowanie jej programu. Poprawa rozumienia
wypowiedzi była głównym celem w pierwszym etapie rehabilitacji, co
w konsekwencji powodowało również mniejsze problemy z ekspresją.
W kolejnym- pokonywanie zaburzeń słuchu fonematycznego, co także
wpłynęło na lepsze rozumienie wypowiedzi. W następny etap usprawniani
słuchowa pamięć słowna. Aktualnie, u pacjentki obserwuje się zejściowe
stadium afazji semantycznej z zaburzeniami syntezy symultatywnej, co
skutkuje problemami ze zrozumieniem złożonych struktur gramatycznych, tj.
strony biernej, związków rządu, inwersji składniowej.
Na przestrzeni kilku lat, w opisywanym przypadku. obraz zaburzeń
odpowiadał różnym typom afazji. Stopniowa poprawa sprawności językowych następowała w trakcie intensywnie prowadzonej terapii logopedycznej. Było to możliwe dzięki neuroplastyczności mózgu związanej
z przebudową zaburzonego układu funkcjonalnego regulującego czynności
językowe, a także neurokompensacji – przejęciu funkcji uszkodzonych
struktur mózgowych przez inne, nieuszkodzone obszary [8, 9].

6. Kompensacja na poziomie poznawczym
Jednym ze skutków uszkodzenia mózgu w badanym przypadku był
wzrost poczucia estetyki. Poniżej zamieszczono wypowiedź pacjentki,
dotyczącą momentu, kiedy odkryła swoje zdolności artystyczne.
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„Poszłam do mojej koleżanki, która jest malarką. Ona malowała obrazy.
Dała mi pędzel i kawałek płótna żebym się nie nudziła i spróbowała coś
namalować. Nigdy wcześniej nie malowałam obrazów. Jestem historykiem
sztuki, mam teoretyczną wiedzę na temat malarstwa, ale nigdy nie malowałam. Koleżanka była zachwycona. Namalowałam obraz! Ja! Pierwszy raz
namalowałam obraz!” Grażyna T.
Początkowo pacjentka poprzez twórczość artystyczną mogła się bardziej
wyrazić niż za pomocą języka. Dzięki temu teoretyczną wiedzę na temat
sztuki wykorzystała w praktyce. Zaczęła malować obrazy, pisać ikony,
tworzyć kompozycje. Przedstawiła swoje dzieła na zorganizowanej wystawie. Kobieta ustawicznie doskonali nabyte umiejętności. Terapia logopedyczna, prowadzona przez kilka lat, przybierała różne formy w zależności od
aktualnych zaburzeń. Na pewnym etapie dominującą trudnością było
tworzenie tekstów pisanych. W ramach pokonywania zaburzeń dysgraficznych pacjentka zaczęła opisywać swoje przeżycia związane z wypadkiem, rehabilitacją oraz powrotem do normalnego życia. W efekcie
powstała książka jej autorstwa.

7. Zakończenie
Przykład opisywanej pacjentki pokazuje zależność między mechanizmami neuroplastyczności mózgu a terapią logopedyczną. W prezentowanym przypadku prawdopodobnie kluczowe znaczenie miała zasada
zreorganizowania funkcji. Kompensacja utraconych czynności była możliwa
dzięki przejęciu danej funkcji przez inne, nieobjęte uszkodzeniem części
mózgu. W związku z tym, że prawa półkula odpowiada m.in. za wyobraźnię
przestrzenną, kreatywność, analizę kolorów, jej wzmożona aktywność
podczas rehabilitacji, przyczyniła się do twórczości artystycznej pacjentki.
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Działanie mechanizmów neuroplastyczności a terapia logopedyczna
– przykład pacjentki po urazie czaszkowo-mózgowym
Streszczenie
Skuteczność terapii logopedycznej u osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
związana jest z zdolnością mózgu do reorganizacji w odpowiedzi na bodźce wewnętrzne lub
zewnętrzne.
Artykuł ma na celu ukazanie zależności między mechanizmami neuroplastyczności i neurokompensacji a terapią logopedyczną oraz przywróceniem sprawności językowych u kobiety po
urazie czaszkowo-mózgowym i afazją całkowitą, co ukazano wykorzystując metodę studium
przypadku.
W prezentowanym przypadku prawdopodobnie kluczowe znaczenie miała zasada zreorganizowania funkcji i przejęcie kontroli nad danymi funkcjami przez nieuszkodzone obszary mózgu.
Regularna rehabilitacja wpłynęła na znaczną dynamikę obrazu zaburzeń obserwowanych
w mowie i piśmie. Kobieta odbudowując sprawności językowe zyskała też nowe możliwości
– szczególny rodzaj wyobraźni, wyjątkową wrażliwość na piękno i talent, które zaowocowały
budzącym się i wciąż rozwijającym talentem artystycznym. Przed chorobą wiedzę z zakresu
sztuki kobieta wykorzystywała jedynie w teorii, obecnie wykształciła nowe umiejętności: maluje
obrazy, pisze ikony, tworzy kompozycje, wkracza w coraz to nowe dziedziny twórczości
artystycznej, również literackiej. Doświadczenie choroby zmieniło diametralnie jej perspektywę
oglądu świata i sposób wartościowania zjawisk.
Słowa kluczowe: neuroplastyczność, afazja, terapia logopedyczna, plastyczność kompensacyjna

Action mechanisms of neuroplasticity and speech therapy – example,
a patient after craniocerebral trauma
Abstract
The efficacy of speech therapy at the injury to the central nervous system is associated with the
ability of the brain to reorganize in response to internal or external stimuli.
Article aims to show the relationship between the mechanisms of neuroplasticity and
neurokompensation therapy and speech therapy, and the restoration of language skills in women
after craniocerebral trauma and total aphasia, as demonstrated using the case study method.
In the present case probably essential principle was to reorganize functions and gain control over
the data functions of the damaged areas of the brain.
Regular rehabilitation has immensely dynamic image disorders observed in speech and writing.
Woman rebuilding language skills gained new opportunities – a special kind of imagination,
exceptional sensitivity to beauty and talent, which resulted in awakening and growing artistic
talent. Before the disease knowledge of the art of female utilized only in theory, now he
developed new skills: paints pictures, writes icons, creates compositions, entering into new fields
of artistic, literary well. The experience of the disease has changed dramatically the perspective
of viewing the world and the way evaluating phenomena.
Keywords: neuroplasticity, aphasia, speech therapy, plasticity compensation
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Ciała obce przełyku – zagrożenie życia pacjenta,
a zarazem wyzwanie
dla lekarzy wielu specjalności
1. Wstęp
Pierwszy opis połkniętego ciała obcego pochodzi z 1602 r. i dotyczył
mężczyzny, który połknął nóż. W 1692 r. król Prus, Fryderyk Wielki połknął
sprzączkę od buta. Zdarzenie to nie było groźne w skutkach, ponieważ
sprzączka została wydalona ze stolcem. Około dwa wieki później Bernardo
Crede ogłosił usunięcie 26 ciał obcych z żołądka metodą gastrotomii.
C. Jackson i C. Jackson jako pierwsi zastosowali endoskop sztywny by
usunąć ciało obce z żołądka w 1936 r, natomiast Mc Kechnie użył w tym
celu endoskopu giętkiego w 1972 r. Od tego momentu usuwanie ciał obcych
stało się postępowaniem rutynowym, w którym wykorzystywane są różne
techniki.
Szacuje się, że około 1500 osób rocznie w Stanach Zjednoczonych
umiera z powodu połkniętych ciał obcych w górnym przewodzie
pokarmowym [1]. Ciała obce najczęściej dostają się przypadkowo do
przewodu pokarmowego. Spożycie ciał obcych jest powszechne, szczególne
wśród dzieci, które stanowią 80% przypadków. Większość ciał obcych
połkniętych przez dzieci stanowią monety, zabawki, magnesy i baterie [2].
U osób dorosłych główny rodzaj ciał obcych przełyku stanowią ości
(9-45%), kości (8-40%) oraz protezy zębowe (4-18%) [3]. Wśród dorosłych
szczególnie narażone są osoby w starszym wieku z powodu zaburzeń
połykania, braku uzębienia oraz operacji w obrębie gardła i krtani. Pacjenci
którzy celowo połknęli ciała obce to zazwyczaj młodsze osoby płci męskiej,
u których występują zaburzenia psychiczne lub narkomani [1]. Większość
połkniętych ciał obcych (80-90%) przechodzi swobodnie przez przewód
pokarmowy. Jednak 10-20% przypadków wymaga endoskopowego
1
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usunięcia, natomiast w około 1% przypadków konieczny jest zabieg
operacyjny [4]. Rodzaj spożytego ciała obcego zależy od wieku pacjenta.
Monety stanowią 66% przypadków połkniętych ciał obcych górnego
odcinka przewodu pokarmowego u chorych w wieku poniżej 10 lat,
natomiast w wieku powyżej 11 lat głównym rodzajem połkniętych ciał
obcych są kęsy pokarmowe. Stanami które predysponują do zalegania ciał
obcych w przełyku są zwężenia (37%), nowotwory (10%) achalazja przełyku
(2%) [3]. Praca porusza problem dotyczący połknięcia protez zębowych, ze
względu na rosnącą liczbę przypadków ich połknięcia. Autorzy pracy
zwracają uwagę na poważne powikłania jakie niesie ze sobą połknięcie
wspomnianego ciała obcego.

2. Materiały i metody
W niniejszej pracy posłużono się historią choroby każdej z pacjentek,
analizą dostępnych badań medycznych, tj.: RTG szyi, badania biochemiczne
i morfologiczne krwi, które zostały przeprowadzone za zgodą pacjentek
w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. świętego Jana z Dukli
w Lublinie oraz wywiadami z pacjentkami i personelem medycznym tego
ośrodka. W artykule wykorzystano także informacje z protokołów operacji
oraz dostępne informacje z literatury medycznej i publikacje z bazy PubMed.

3. Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie trudnej ścieżki terapeutycznej po
połknięciu protez zębowych przez pacjentów, w przypadku, gdy ezofagoskopia jako standardowa metoda usuwania ciał obcych przełyku nie jest
możliwa do wykonania.

4. Obraz kliniczny
Objawy zalegania ciała obcego zależą w dużej mierze od poziomu,
w którym się ono zatrzymało. Zatrzymanie ciała obcego najczęściej ma
miejsce w pierwszym fizjologicznym zwężeniu przełyku, w tzw. „ustach
przełyku”, które powstaje w wyniku napięcia mięśnia zwieracza przełyku.
Dolegliwościami najczęściej zgłaszanymi przez pacjentów jest nagłe
wystąpienie zaburzeń połykania podczas jedzenia, ból w klatce piersiowej
w zależności od umiejscowienia ciała obcego, odynofagia, ślinotok, nudności
i wymioty [1]. W przypadku połknięcia dużych ciał obcych, które całkowicie
blokują światło przełyku, mogą wystąpić napady kaszlu oraz zachłystywanie
się śliną. Duże ciała obce zalegające w pierwszym fizjologicznym zwężeniu
przełyku mogą powodować trudności w oddychaniu z powodu ucisku na
krtań. Objawem zalegania ciał obcych, które zatrzymały się w okolicy
rozworu przełykowego przepony, jest głównie ból w okolicy nadbrzusza.
Powikłaniem zalegających ciał obcych jest martwica, perforacja, krwawienie
i zwężenie światła przełyku. Najczęściej występującym powikłaniem jest
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perforacja przełyku. Perforacja spowodowana protezą zębową może
prowadzić do infekcji głębokich tkanek szyi lub śródpiersia [5]. Penetracja
do sąsiednich narządów jest rzadki powikłaniem, którego konsekwencją
może być przetoka tchawiczo-przełykowa, przełykowo-oskrzelowa lub
przełykowo-aortalna [6, 7].

5. Diagnostyka
W diagnostyce ciała obcego duże znaczenie ma prawidłowo zebrany
wywiad, ponieważ w niektórych przypadkach zalegające ciało obce może nie
powodować żadnych objawów, lub powodować jedynie bardzo subtelne
dolegliwości. Istotne jest również wykonanie pełnej diagnostyki, badań
obrazowych oraz badania laryngologicznego. Zaleganie śliny w gardle
dolnym w badaniu laryngologicznym sugeruje obecność ciała obcego.
Badaniem pierwszego rzutu w przypadku podejrzenia zatrzymania ciała
obcego jest zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej i szyi w pozycji
przednio-tylnej oraz bocznej. Umożliwia ono uwidocznienie cieniujących
ciał obcych, jak również pozwala na ocenę czy doszło do perforacji przełyku.
Jeżeli wykluczono wystąpienie tego powikłania, należy wykonać badanie
radiologiczne przełyku po podaniu środka kontrastowego- siarczanu barytu.
Natomiast w sytuacji kiedy doszło do perforacji przełyku, badanie należy
wykonać z wodnym środkiem cieniującym. Jest on mniej skuteczny
w obrazowaniu ciała obcego, ale może w sposób bardziej bezpieczny dla
pacjenta umożliwić zobrazowanie miejsca perforacji przełyku, które stanowi
najgroźniejsze powikłanie zalegającego ciała obcego. Jeżeli ciało obce
przełyku posiada ostre brzegi pacjent powinien połknąć kawałek waty
zanurzony w zawiesinie barytowej. Ma to na celu zatrzymanie kontrastu na
niecieniującym ciele obcym, co umożliwia jego zobrazowanie na zdjęciu
radiologicznym. W przypadku wywiadu wskazującego na możliwość
zalegania ciała obcego, z ujemnym wynikiem badania radiologicznego,
diagnostyka powinna zastać uzupełniona endoskopowym badaniem przełyku
[8]. Należy zaznaczyć, iż badanie radiologiczne dobrze uwidacznia
metaliczne ciała obce. Natomiast w przypadku połknięcia ciał obcych, które
nie pochłaniają promieni X, np.: tworzywa sztuczne czy ości rybie, badanie
to ma niewielką skuteczność rozpoznawczą. Niekiedy ważne znaczenie ma
wykonanie zdjęcia RTG przeglądowego jamy brzusznej z uwagi na
utrzymujący się ból przełyku pomimo przemieszczenia się ciała obcego do
żołądka [16].

6. Powikłania zalegania ciał obcych w przełyku.
Częstym, a zarazem zagrażającym życiu powikłaniem zalegania ciał
obcych przełyku jest perforacja przełyku, czyli uszkodzenie wszystkich
warstw tworzących ściany przełyku. W zależności od umiejscowienia
przyczyny, a także czasu trwania, może dawać różne objawy. Fizjologiczne
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zwężenie utworzone przez zwieracz gardła i mięśnie pierścienno-gardłowe
na poziomie 5 i 6 kręgów szyjnych (C5-C6) sprawia, że to właśnie ten
odcinek przełyku jest najbardziej narażony na uszkodzenia. Perforacje tej
okolicy mogą powodować silny ból szyi, krwioplucie, szyjną rozedmę
podskórną, a także sztywność karku.
Perforacja odcinka piersiowego przełyku może wywołać odmę oraz
zapalenie śródpiersia. Proces zapalny może szybko doprowadzić do
uszkodzenia opłucnej śródpiersiowej skutkującym wysiękiem w jamie
opłucnej. Dominującymi objawami są ból w klatce piersiowej, rozedma
podskórna oraz duszność. Perforacja do jamy otrzewnej wywołuje zapalenie
otrzewnej. Chorzy skarżą się na ból zamostkowy oraz nadbrzusza mogący
promieniować do barków [13].
Perforacja przełyku wydłuża czas hospitalizacji pacjenta i zwiększa
ryzyko śmiertelności [15]. Należy zaznaczyć, iż diagnostyka różnicowa
perforacji przełyku powinna obejmować ostry zespół wieńcowy,
rozwarstwienie aorty, pęknięcie wrzodu trawiennego, zapalenie płuc. Wśród
innych powikłań zalegania ciał obcych w przełyku należy wymienić
krwawienie, przetokę tchawiczo-przełykową, przetokę przełykowooskrzelową, przetokę przełykowo-aortalna oraz zapalenie śródpiersia.

Rysunek 1. Ciała obce przełyku. Zdjęcie RTG szyi w pozycji bocznej. [Zakład
Rentgenodiagnostyczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie]

7. Postępowanie z połkniętymi protezami zębowymi
Dostępne są trzy metody postępowania w obecności zalegających protez
zębowych w przełyku: obserwacja, endoskopia lub zabieg operacyjny.
Obserwacja jest możliwa tylko w przypadku, kiedy rozmiary protez są małe,
a ich kształt nie powoduje uszkodzenia ściany przewodu pokarmowego.
Ryzyko powikłań w przypadku usuwania protez zębowych metodą
endoskopową jest większe w stosunku do innych ciał obcych. Jeżeli proteza
zalega w gardle dolnym, można rozważyć jej usunięcie za pomocą laryn-
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goskopii bezpośredniej [10]. Protezy zalegające w przełyku mogą być
z powodzeniem usunięte endoskopem sztywnym lub elastycznym,
a wskaźniki ryzyka perforacji ściany przełyku w przypadku endoskopii
sztywnej i elastycznej wynoszą odpowiednio około 1% i 0,1% [11]. Wskazaniem do operacyjnego usunięcia protez zębowych z dojścia zewnętrznego
jest niepowodzenie leczenia endoskopowego, a także przypadki powikłane
perforacją przełyku i/lub wytworzeniem się ropnia przestrzeni przygardłowej [12]. Leczenie chirurgiczne obejmuje ezofagotomię z dostępu
szyjnego lub przez klatkę piersiową.

8. Opisy przypadków
Pierwszy przypadek dotyczy 48-letniej pacjentki przywiezionej w stanie
dość ciężkim do Szpitalnego oddziału Ratunkowego o godzinie 3 w nocy
karetką pogotowia bezpośrednio po incydencie przypadkowego połknięcia
częściowej protezy zębowej podczas jedzenia. Pacjentka zgłaszała silny ból
szyi i okolicy mostka, trudności w połykaniu, zaleganie śliny i uczucie
duszności.
W badaniu laryngologicznym stwierdzono obrzęk okolicy krtani oraz
zaleganie śliny w gardle dolnym. Celem dalszej diagnostyki, wykonano
zdjęcie rentgenowskie (RTG) przełyku, które wykazało obecność
metalicznego ciała obcego widocznego w rzucie prawej części trzony na
wysokości szóstego kręgu szyjnego (C6). (Rysunek. 2, 3)

Rysunek 2. Metaliczne ciało obce w rzucie prawej części trzonu C6. Zdjęcie RTG szyi w pozycji
przednio-tylnej. [Zakład Rentgenodiagnostyczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie]
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Rysunek 3. Metaliczne ciało obce w rzucie prawej części trzonu C6. Zdjęcie RTG szyi w pozycji
bocznej. [Zakład Rentgenodiagnostyczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie]

Chora została zakwalifikowana do wykonania ezofagoskopii w trybie
pilnym.
Podczas zabiegu użyto ezofagoskopu sztywnego stwierdzając wklinowaną tuż za ustami przełyku protezę zębową. Usunięcie ciała obcego metodą
endoskopową okazało się niemożliwe z uwagi na wbicie się ostrych części
protezy zębowej w ścianę przełyku. Zdecydowano się na wykonanie zabiegu
operacyjnego-ezofagotomii szyjnej. Istotą operacji było uwidocznienie części
szyjnej przełyku oraz krtaniowej części gardła poprzez wykonanie nacięcia
zewnętrznego szyi [14].

8.1.1. Przebieg zabiegu
Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.
W celu przygotowania do zabiegu głowa pacjentki została zwrócona
w bok, poniżej ramion został umieszczony wałek, by ułatwić przeprost szyi.
Wykonano nacięcie szyi po stronie prawej od kąta żuchwy, wzdłuż
przebiegu krawędzi mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego do wcięcia
szyjnego mostka.
Celem uwidocznienia pochewki naczyniowej rozdzielono tkankę
tłuszczową, mięsień szeroki szyi (platysma) oraz powierzchowną powięź
szyi. Powrózek nerwowo-naczyniowy został uwidoczniony od strony
skrzyżowania z mięśniem łopatkowo-gnykowym [14]. Następnie, by
uwidocznić powięź przedkręgową rozdzielono tkanki przyśrodkowo od
pochewki naczyniowej poprzez rozciągnięcie tkanek miękkich, które
rozwarstwiono gazikiem na narzędziu. Podwiązano żyły prowadzące do
tarczycy. Przy użyciu haka Langenbecka odwrócono tarczycę i krtań w bok,
by oddzielić przełyk od powięzi przedkręgowej za pomocą gazika
umieszczonego na narzędziu chirurgicznym. Stwierdzono, że drut protezy
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perforuje ścianę przełyku. Następnie palpacyjnie zbadano dokładne
położenie ciała obcego w przełyku, wykonano podłużne nacięcie przełyku na
wysokości zalegającego ciała obcego, które następnie usunięto. Z uwagi na
obfite krwawienie i możliwość wystąpienia obrzęku zabezpieczono drogi
oddechowe wykonując tracheotomię. Ranę zamknięto wchłanialnymi nićmi,
założono sondę żołądkową, ranę zamknięto warstwowo i pozostawiono
drenaż ssący.

8.1.2. Opieka pooperacyjna
W okresie pooperacyjnym zastosowano antybiotykoterapię dożylną
(amoksycylina z kwasem klawulonowym) przez 10 dni. Po 48 godzinach
wykonano kontrolne zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej – wynik
prawidłowy. Drenaż usunięto w 4 dobie po zabiegu, a sondę żołądkową
utrzymywano przez 8 dni. Pacjentka została wypisana do domu w stanie
ogólnym dobrym w 11 dobie po zabiegu.
Drugi przypadek dotyczył 55-letniej pacjentki, która zgłosiła się do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o godzinie 7. 30 rano, po przebudzeniu,
z podejrzeniem połknięcia częściowej protezy zębowej podczas snu. Chora
zgłaszała narastający ból szyi, ucisk w gardle i trudności w połykaniu.
Badaniem laryngologicznym stwierdzono zaleganie śliny w gardle dolnym.
Wykonano RTG klatki piersiowej, które wykazało obecność ciała obcego
o długości 20 mm na poziomie siódmego kręgu szyjnego (C7) (Rys. 4).
Pacjentka została zakwalifikowana do ezofagoskopii w trybie pilnym,
podczas której stwierdzono wklinowaną protezę zębową na wysokości
pierwszego przewężenia przełyku oraz duże napięcie ścian przełyku. Ze
względu na wysokie ryzyko rozerwania ścian przełyku podczas prób
usunięcia ciała obcego metoda endoskopową, podjęto decyzję o wykonaniu
dojścia zewnętrznego-ezofagotomii szyjnej. Operację przeprowadzono w ten
sam sposób, jak w wyżej opisanym przypadku.
W okresie pooperacyjnym zastosowano antybiotykoterapię dożylną
(amoksycylina z kwasem klawulonowym) przez 12 dni. W kontrolnych RTG
klatki piersiowej wykonanych w 1 i 5 dobie po zabiegu uzyskano wyniki
prawidłowe, drenaż usunięto w 3 dobie po zabiegu, a sondę żołądkową po
7 dniach. Pacjentkę wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym po
12 dniach od zabiegu.

8.1.3. Powikłania po zabiegu ezofagotomii szyjnej
Wśród powikłań po zabiegu należy wymienić zakażenie rany pooperacyjnej, przetokę przełykowo-skórną, zapalenie śródpiersia, uszkodzenie
nerwu krtaniowego wstecznego, możliwość uszkodzenia przez dren tętnicy
szyjnej skutkujące obfitym krwawieniem, a także krwotok pooperacyjny
z tętnic tarczowych [14].
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Rysunek 4. Metaliczne ciało obce długości około 20mm na poziomie C7. Zdjęcie RTG szyi
w pozycji bocznej. [Zakład Rentgenodiagnostyczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
w Lublinie]

9. Wnioski
1. Wczesna diagnoza i wdrożenie leczenia są niezwykle istotne w zapobieganiu poważnym stanom klinicznym wikłanym przez zaleganie ciał
obcych w przełyku.
2. Trudności w połykaniu (dysfagia) i ból przy połykaniu (odynofagia) są
najczęstszymi objawami wywołanymi przez zalegające w przełyku
ciała obce.
3. Perforacja przełyku powinna być brana pod uwagę szczególnie
w przypadku długo zalegającego ciała obcego o ostrych brzegach bądź
o właściwościach korozyjnych.
4. Ezofagoskopia jest korzystną metodą usunięcia ciał obcych przełyku,
jeżeli nie doszło do jego perforacji. W przypadku wklinowania ciała
obcego w ścianę przełyku, najbezpieczniejszą metodą jego usunięcia
jest ezofagotomia szyjna.
5. Połknięcie protezy zębowej może skutkować powikłaniami zagrażającymi zdrowiu a nawet życiu pacjenta.
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Ciała obce przełyku – zagrożenie życia pacjenta, a zarazem wyzwanie
dla lekarzy wielu specjalności
Streszczenie
Ciała obce przełyku dotyczą najczęściej dwóch grup wiekowych: dzieci poniżej 10. roku życia
i dorosłych po 65. roku życia. Znaczną większość stanowią dzieci, które przypadkowo, bądź
celowo połykają baterie, monety, małe zabawki lub ich części. Dorośli połykają podczas jedzenia
słabo umocowane protezy zębowe, ości, kości lub przedmioty, które przypadkowo dostały się do
jedzenia.
Artykuł przedstawia dwa przypadki pacjentek po incydentach połknięcia protez zębowych.
Pierwszy przypadek dotyczy pacjentki, lat 48 przywiezionej w stanie ciężkim do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego po incydencie przypadkowego połknięcia protezy zębowej podczas
jedzenia.
Drugi przypadek odnosi się do pacjentki, lat 55, która zgłosiła się do szpitala po przebudzeniu
z podejrzeniem połknięcia protezy zębowej podczas snu.
Praca ma na celu przedstawienie usuwania ciał obcych przełyku metodami, które wymagają
niezwykłego doświadczenia personelu medycznego oraz zwraca szczególną uwagę powikłania
wynikające z połknięcia ciał obcych, stanowiące zagrożenie życia pacjenta..
Słowa kluczowe: ciała obce przełyku, ezofagotomia

Foreign bodies in the esophagus – danger to life and a challenge
for doctors of many specialties
Abstract
Foreign bodies of the esophagus usually concern two age groups: children under the age of 10
and adults over 65 years old. The vast majority are children who have accidentally or intentionally swallow batteries, coins, small toys or their part. Adults swallow poorly fixed dentures,
bones, bones or objects that accidentally get into food.
The article presents two cases of patients after the incidents swallowed dentures. The first case
concerns the patient, 48, transported in serious condition to the Emergency Department after the
incident accidentally swallowed denture when eating. The second case refers to a 55 age patient,
who came to the hospital after waking up with suspicion of swallowing dentures during sleep.
The work aims at presenting the removal of foreign bodies of the esophagus methods which
require extraordinary experience of the medical staff and pays special attention to complications
arising from the ingestion of foreign bodies, which are life threatening.
Keywords: foreign body in the esophagus, esophagotomy
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Infekcje dróg rodnych
przyczyną niepłodności suk
1. Wstęp
Dla hodowcy rasowej suki priorytetem jest uzyskanie od niej potomstwa.
Jednak w praktyce wiele suk hodowlanych wykazuje niepłodność.
O zaburzeniu płodności suki mówimy w przypadku kiedy dwie kolejne
próby uzyskania miotu są nieskuteczne [1].
Problem ten wynika nie tylko z zaburzeń w procesie zapłodnienia ale
również z powodu wczesnej śmierci zarodka przed lub w trakcie implantacji.
W sytuacji tej zarodek ginie przed stwierdzeniem ciąży.
Do niepłodności prowadzą zaburzenia hormonalne, wady wrodzone
i nabyte układu płciowego a także czynniki zakaźne [2].

2. Cel pracy
W związku z faktem iż, płodność jest bardzo zróżnicowana u różnych ras
psów, ogólne podsumowania opracowane przez kluby kynologiczne są mało
użyteczne oraz niemiarodajne. Przyczyn niepłodności u suk może być wiele
m. in. zaburzenia hormonalne, czynniki zakaźne, wady wrodzone i nabyte
narządu rodnego. Należy zaznaczyć, że rozpoznanie przyczyn niepłodności
u suk jest w wielu przypadkach bardzo trudne [3]. Celem artykułu jest
przedstawienie aktualnych wiadomości z zakresu najważniejszych, infekcyjnych jednostek chorobowych występujących u suk będących bezpośrednią przyczyną niepłodności. W powyższej pracy przeglądowej opisano
metody rozpoznania niepłodności stosowane w ginekologii małych zwierząt
oraz najczęściej występujące infekcyjne jednostki chorobowe takie jak:
brucelloza, mykoplazmoza, herpeswiroza oraz ropomacicze.

3. Rozpoznanie przyczyn niepłodności
3.1. Dostępne metody diagnostyczne
W chwili obecnej dostępne są różne metody diagnostyczne w celu
zbadania przyczyn zaburzeń płodności suk. Pierwszym krokiem w postępowaniu z niepłodną suką jest:
1

blanka bukowska@gmail.com, Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
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dokładny wywiad;
badanie ginekologiczne;
badanie cytologiczne wymazu z pochwy;
badanie USG – narządu rodnego;
badanie morfologiczne krwi;
badanie serologiczne w kierunku mykoplazmy, herpeswirusa oraz
Brucelli canis [3].

3.2. Wywiad
Dla ustalenia przyczyny niepłodności ważna jest informacja o stosowanych preparatach hormonalnych, regularności cyklu rujowego, ewentualnie wcześniejsze ciąże, poronienia, rodzenia martwych płodów. Istotna jest
informacja czy suka była kryta czy sztucznie inseminowana i na jakiej
podstawie został ustalony termin krycia oraz czy było przeprowadzone
przeciw infekcyjne przygotowanie do krycia [4].
Jeśli suka znajduje się w fazie estrus należy w wywiadzie ustalić od kiedy
trwa cieczka, jaki charakter ma wypływ z pochwy (ilość, kolor, zapach), czy
suka wykazuje tolerancję wobec samców, czy została pokryta. W wywiadzie
należy również zapytać o apetyt i pragnienie oraz zmiany w zachowaniu suki
(osowiałość) [5].

3.3. Badanie ginekologiczne
Badanie ginekologiczne należy przeprowadzać według ściśle określonego
planu. Wyróżniamy badanie ginekologiczne zewnętrzne oraz wewnętrzne.
Badanie ginekologiczne zewnętrzne obejmuje oglądanie sromu i wewnętrznej powierzchni ud, stawów skokowych i dolnej strony ogona; omacywanie jamy brzusznej oraz oglądanie i omacywanie gruczołu mlekowego.
Badanie ginekologiczne wewnętrzne polega na wziernikowaniu pochwy
lub badaniu narządu za pomocą endoskopu oraz badanie cytologiczne.
Badanie wykonuje się na zwierzęciu stojącym. Należy odchylić ogon suki
na bok i przytrzymać prze pomocnika w trakcie badania. Odgarnia się na bok
włosy pokrywające srom i ocenia jego wygląd oraz obecność i charakter
wydzieliny. Ślady wypływu mogą być obecne także na dolnej powierzchni
ogona, wewnętrznej powierzchni ud i na stawach skokowych.
Srom w okresie anestrus jest niewielki, przykryty częściowo fałdem
krocza. W czasie pro estrus jest on powiększony, obrzęknięty. W fazie rui
właściwej obrzęk się zmniejsza i następuje zwiotczenie tkanek. Srom
powiększa się także przed porodem. Jego powiększenie i obrzęk, oprócz
okresu cieczki i bezpośrednio przed porodem, jest z reguły związane
zaburzeniami jajnikowymi [5].
Fizjologiczny wypływ z pochwy występuję podczas cieczki i w okresie
poporodowym. Wypływ patologiczny jest obserwowany przy zaburzeniach
jajnikowych, zapaleniu macicy, torbielowatym zwyrodnieniu gruczołów
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błony śluzowej macicy, zapalaniu pochwy oraz przy obecności guzów
Stickera.
W trakcie badania gruczołu mlekowego u suki należy zwrócić uwagę na
jego rozmiary, występowanie guzów i guzków, temperaturę skóry, ewentualną bolesność i występowanie wydzieliny. Fizjologicznie gruczoł mlekowy
ulega powiększeniu w drugiej połowie ciąży oraz w drugiej połowie fazy
metestralnej (ciąża rzekoma) i może zawierać wydzielinę [4].
Podczas omacywania jamy brzusznej macica w okresie anestrus jest
bardzo trudna do wykrycia. W czasie cieczki endometrium macicy ulega
proliferacji i narząd jest łatwo wyczuwalny jako twór grubości ołówka.
Macica jest powiększona w czasie ciąży, przy metropatiach (a więc
ropomaciczu, zapaleniu macicy, zwyrodnieniu torbielowatym gruczołów
endometrium), przy guzach macicy oraz w okresie poporodowym.
Jajniki u suk nie są wyczuwalne prze powłoki brzuszne. Zwiększona
tkliwość w kącie pomiędzy łukiem a kręgosłupem może wskazywać na
owulację. Badaniem palpacyjnym można wykryć guzy jajnika [5].
Waginoskopię wykonuje się za pomocą wziernika rurowego dopasowanego do wielkości suki, połączonego ze źródłem światła. Wziernik należy
podgrzać do temperatury ciała zwierzęcia. Początkowo kieruje się go do
góry, pod kątem 45°, a po pokonaniu pierścienia dziewiczego poziomo.
Ocenia się kolor i wilgotność śluzówki pochwy, jej obrzęk oraz ilość
i charakter wydzieliny. Określenie stanu szyjki macicy suk metodą wziernikowania pochwy jest trudne ze względu na budowę pochwy. W dogłowowej
części pochwy znajduje się bowiem fałd grzbietowy, tworzący tzw. szyjkę
rzekomą. Szyjkę macicy można oglądać za pomocą endoskopu [6].
W okresie proestrus, podczas wziernikowania pochwy stwierdza się silnie
obrzękniętą błonę śluzową, tworzącą podłużne i poprzeczne, „poduchowate
fałdy”. Błona śluzowa ma kolor różowy jest pokryta częściowo wydzieliną,
na początku pro estrus brunatno czerwona, później ciemnoczerwona.
W fazie estrus, pod wpływem spadku estrogenów i wzrostu progesteronu,
błona śluzowa pochwy staje się blada, sucha i ulega obkurczeniu, tworząc
charakterystyczne, pomarszczone fałdy. Przy wprowadzeniu wziernika
wyczuwa się wyraźny opór. Wydzielania występuje w niewielkiej ilości, jest
różowoczerwona (popłuczyny mięsne).
W fazie metestrus błona śluzowa pochwy jest bladoróżowa, tworzy małe,
okrągłe fałdy o wilgotnej powierzchni, pokryte niewielka ilością szarobiałego papkowatego śluzu. Mogą wystąpić obszary przekrwienia. W przypadku ciąży śluz pokrywa zewnętrzne ujście szyjki macicy.
W okresie anestrus błona śluzowa pochwy jest różowa, wilgotna
i błyszcząca. Od sklepienia pochwy do szyjki macicy przebiegają niewielkie
fałdy [5].
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3.4. Badanie cytologiczne
Pod wpływem hormonów płciowych zmienia się budowa nabłonka
pochwy, fakt ten pozwala na rozpoznanie fazy cyklu oraz określeniu terminu
krycia lub sztucznej inseminacji [6].
W fazie braku aktywności płciowej (anestrus) błona śluzowa pochwy
pokryta jest dwu lub trzywarstwowym, niezrogowaciałym nabłonkiem
płaskim. Estrogeny są odpowiedzialne za proliferację nabłonka, wówczas
liczba warstw zwiększ się do 15-20, które stopniowo ulegają proliferacji. Pod
wpływem progesteronu następuje złuszczanie nabłonka błony śluzowej
pochwy i jego regeneracja. Wymaz pobiera się z przedniego odcinka pochwy
za pomocą wymazówki cytologicznej. Rozmaz wykonuje się tocząc
wymazówkę po szkiełku podstawowym, następnie suszy się preparat,
utrwala go i barwi za pomocą metody Papanicolau. Cytoplazma komórek
zrogowaciałych barwi się na kolor czerwono-pomarańczowy, a komórek
zasadochłonnych (pozostałe komórki nabłonkowe) na kolor niebieskozielony. Przy zastosowaniu powyższej metody możliwe jest wyliczenie
indeksu kwasochłonnego (procentowego udziału komórek kwasochłonnych).
Morfologiczne zróżnicowanie komórek, bez podziału na kwaso i zasadochłonne, umożliwia barwienie metodą Diffquick stosowaną w hematologii.
Rozmaz przykrywa się szkiełkiem nakrywkowym na nałożony uprzednio
balsam kanadyjski i ogląda pod powiększeniem x10 i x40. W rozmazie
stwierdzane są różne komórki m. in. bazalne, parabazalne, komórki
pośrednie, powierzchowne górne i dolne, komórki zrogowaciałe (chipsy),
erytrocyty oraz komórki zapalne. W stanach patologicznych wykrywa się
obecność bakterii głównie ziarniaki i pałeczki [5].
W okresie proestrus w rozmazie cytologicznym stwierdza się komórki
bazalne, parabazalne, pośrednie i niezrogowaciałe komórki powierzchowne.
Obserwowane są liczne erytrocyty i pojedyncze neutrofile
Przejście w fazę estralną jest płynne. Ilość warstw komórek ulega
zwiększeniu. Komórki powierzchowne ulegają rogowaceniu, tworząc
charakterystyczne dla tej fazy chipsy. Erytrocyty występują w niewielkiej
ilości lub ich brak. Podczas owulacji dominują zrogowaciałe komórki
powierzchowne stanowiące 80-90% wszystkich komórek.
Granicą między rują właściwą a fazą porujową jest pojawienie się
leukocytów oraz komórki pośrednie i prabazalne. Liczba komórek ulega
stopniowo zmniejszeniu.
W anestrus obserwowane są nieliczne komórki bazalne i parabazalne,
wybarwienie jest zasadochłonne [7].

3.5. Badanie ultrasonograficzne
Badanie ultrasonograficzne narządu rodnego suki jest istotnym badaniem
dodatkowym. Umożliwia zdiagnozowanie ropomacicza, stwierdzenie ciąży
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i kontrolę jej rozwoju, wykrycie zaburzeń w przebiegu inwolucji macicy,
stwierdzenie torbieli jajnikowych i guzów narządu rodnego [8].
Badanie ultrasonograficzne polega na zjawisku niejednakowego odbijania
fal ultradźwiękowych przez tkanki. Odbite fale przekształcane są na ruchome
obrazy. Obszary nieodbijające fal ultradźwiękowych tzw. nieechoegnne są
w obrazie USG ciemne. Do tkanek silnie odbijających ultradźwięki należą
kości. Tkanki o pośredniej echogeniczności przyjmują różne odcienie
szarości.
Obecnie w lecznictwie weterynaryjnym małych zwierząt stosowane są
najczęściej głowice convex o częstotliwości 5,0-7,5 Mhz. Badanie wykonywane jest na zwierzęciu stojącym lub leżącym. Skóra w miejscu
przyłożenia sondy jest golona i pokryta żelem do badania ultrasonograficznego [5].

3.6. Badanie morfologiczne krwi
Morfologia i biochemia daje lekarzowi informacje o ogólnym stanie
zdrowia pacjenta. Zmiany w parametrach badań laboratoryjnych mogą
stanowić odzwierciedlenie i obecność stanu zapalnego oraz zaburzeń
metabolicznych [9].
Badanie hematologiczne krwi jest pomocne przy podejrzeniu zespołu
endometritis-pyometra-complex (leukocytoza) oraz przed usunięciem
aktywnych hormonalnie guzów jajnika (anemia) [5].

3.7. Badanie serologiczne
Badanie to jest niezbędne w diagnostyce wielu zakaźnych chorób zwierząt. W rozpoznaniu niepłodności badanie to przeprowadza się rutynowo.
Badania dostępne są w specjalistycznych placówkach weterynaryjnych, które
zajmują się rozrodem zwierząt towarzyszących. Badania serologiczne
w kierunku Brucella canins, parwowiroza CPV-1, herpeswiroza CHV-1 oraz
toksoplazmozie przeprowadza się u suk przy podejrzeniu zaburzeń płodności
i ronieniu [5].

4. Infekcje dróg rodnych samic

Infekcje dróg rodnych, które często przekazywane są drogą płciową mogą
wywołać niepłodność. Ponieważ czynniki zakaźne w pochwie mają
toksyczny wpływ na plemniki powodują upośledzenie ich aktywności
ruchowej. Z powodu infekcji dochodzi do zakażenia macicy co skutkuje
niekorzystnymi warunkami dla plemników oraz komórek jajowych,
powodując zaburzenia w rozwoju zygoty lub wystąpienie wczesnej śmierci
zarodkowej [1].
Do najważniejszych chorób prowadzących do niepłodności, urodzenia
słabych lub martwych szczeniąt należą: bruceloza, mykoplazmoza,
herpewiroza oraz torbielowata hiperplazja błony śluzowej macicy (HCE)
prowadząca do rozwoju ropomacicza [4].
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4.1. Brucelloza
W Europie zakażenia psów przez Brucelle canis nie odgrywają dużego
znaczenia, jednak w Ameryce Północnej i Południowej oraz Anglii bakterie
te są izolowane regularnie. Brucella canis jest gram-ujemną pałeczką
powodującą bardzo różne zaburzenia płodności u suk m. in. resorpcję
płodów, ronienie zaś u samców zapalenie i zanik jąder i/lub najądrzy.
Dorosłe zwierzęta często wydalają bakterie bez wykazywania jakichkolwiek
objawów klinicznych. Czasami po zakażeniu wydalanie bakterii z wydzielinami ciała zachodzi przez wiele lat. Niestety nawet długa terapia antybiotykowa nie eliminuje całkowicie bakterii z organizmu zwierzęcia.
Zakażone zwierzę jest źródłem zakażenia dla innych psów. W przeciwieństwie do zakażenia wirusem Hermes zakażenie Brucella canis
najczęściej prowadzi do wielokrotnych zaburzeń płodności. Należy pamiętać,
że pomiędzy dwiema zaburzonymi ciążami może dojść do przyjęcia na świat
zdrowego miotu [10].
Zwierzęta serologicznie dodatnie powinny zostać bezwzględnie wyłączone z hodowli.
Badania serologiczne w kierunku Brucella canis należy wykonać w przypadkach:
 przy kryciach lub udziale w wystawach w zagrożonych krajach;
 przy powtarzających się ronieniach;
 przy epizootycznym wystąpieniu ronień w hodowli.
Stwierdzenie miana przeciwciał dokonuje się po upływie około
8-12 tygodni od zakażenia. Próbkę surowicy krwi należy dostarczyć do
laboratorium w ciągu doby od pobrania [11].
Zwierzęta pochodzące z zagrożonych obszarów, przed wprowadzaniem
do hodowli powinny mieć wynik ujemny w 2 próbkach surowicy pobranych
w odstępie 6-8 tygodni.
Leczenie psów ma dwa zasadnicze cele: 1. eliminowanie możliwości
dalszego przekazywania choroby 2. wyleczenie psów lub łagodzenie objawów choroby [10].
W leczeniu brucelozy psów poleca się kilka protokołów. Należy pamiętać, że żaden z nich nie jest skuteczny w 100% przypadkach. Zawsze
należy usunąć źródło bakterii gdyż stanowi duże ryzyko dalszych zakażeń.
Po pierwsze zakażone osobniki muszą być kastrowane i nie mogą być
używane do rozrodu. Suki zakażają środowisko poprzez wydzieliny
z pochwy podczas cieczki, po porodzie lub poronieniu. Samce najczęściej
przenoszą bakterie przez nasienie i mocz. Sterylizowanie suk eliminuje
ryzyko środowiskowej kontaminacji. Podawanie kastracji samców eliminuje
możliwość przenoszenia bakterii przez nasienie oraz znacznie redukuje
stężenie bakterii w moczu.
Protokoły rekomendujące leczenie brucelozy u psów zawierają głównie
kombinację tetracykliny ze streptomycyną albo fluorochinolony ze
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streptomycyną. Nie obserwuje się różnic pomiędzy poszczególnymi protokołami leczenia, lecz wydaje się, że przy stosowaniu enroflokascyny bez
streptomycyny liczba nawrotów choroby jest większa [11].

4.2. Mykoplazmoza
Mykoplazmy mogą prowadzić do ronień i rodzenia słabo żywotnych
szczeniąt. Z reguły nie obserwuje się objawów chorobowych u suki. Rozpoznanie choroby jest możliwe na podstawie izolacji zarazka i identyfikacji
serologicznej.
Rzadko występującą formą zakażania mykoplazmami jest rozwój ropomacicza u suk 18-24 dni po kryciu u młodych suk. Schorzenie objawia się
brunatnym wyciekiem z pochwy i zaburzeniami stanu ogólnego [12].

4.3. Herpeswiroza
Zakażenie wirusem Hermes CHV-1 jest szeroko rozpowszechnione. Jest
częstą przyczyną ronień i zejść zakaźnych wśród szczeniąt. Wirus może być
wydalany z wszystkimi płynami ciała. Do zakażenia dochodzi najczęściej
przez bezpośredni (lizanie, krycie). U dorosłych zwierząt często nie
powoduje widocznych objawów klinicznych, stają się jednak jego nosicielami. Najczęściej dochodzi do rozwoju zakażeń latentnych. Miano przeciwciał utrzymuje się na stałym poziomie przez 2 miesiące po zakażeniu,
a później opada[13].
Całkowite odróżnienie miana przeciwciał po szczepieniu od poziomu
miana po szczepieniu nie jest możliwe. Pobieranie prób jest zalecane tylko
w przypadku zwierząt nieszczepionych lub takich, które były szczepione
4 miesiące wcześniej. Negatywny wynik testu nie wyklucza zakażenia.
Często miano opada do granic wykrywalności i ponownie wzrasta dopiero po
aktywacji lub po ponownym zakażeniu. Z badań klinicznych przeprowadzonych na sukach wynika, iż zakażenie suki herpeswirusem wywołuje
zaburzenie płodności tylko raz. Nie istnieją więc przesłanki do wykluczenia
z hodowli suki serologicznie dodatniej [14].
W czasie trwania wiremii dochodzi do martwicy i uszkodzenia naczyń
w łożysku co może skutkować przerwaniem ciąży. Do zakażenia szczeniąt
może dojść w trakcie porodu lub w krotce po nim. Ryzyko ponownych
zaburzeń płodności na tle zakażenia herpeswirusem można zminimalizować
przez podanie szczepionki.
W celu potwierdzenia związku pomiędzy zaburzaniem płodności
a zakażeniem wirusem, należy pobrać dwie próby krwi w odstępie 4 tygodni.
W przypadku ronień wykazanie wirusa w martwych płodach stanowi dowód
związku przyczynowego pomiędzy zakażeniem wirusem CHV-1 a przerwaniem ciąży [13].
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4.4. Ropomacicze
Ropomacicze jest charakterystyczną chorobą okresu porcjowego. Może
być poprzedzona zaburzeniami hormonalnymi prowadzącymi do torbielowatości gruczołów błony śluzowej.
Etiopatogeneza tego schorzenia nie jest do końca poznana. W powstaniu
schorzenia biorą udział dwa czynniki: hormonalny i zakaźny. Ropomacicze
polega na nagromadzeniu się ropy w jej świetle. Występuje przeważnie u suk
starszych w wieku 4-8 lat, ale może również wystąpić u młodszych suk po
zastosowaniu antykoncepcji farmakologicznej. Pod koniec fazy estrus bądź
na początku fazy metesralnej następuje zakażenie macicy drogą wstępującą
z pochwy lub rzadziej drogą hematogenną. W infekcji biorą udział takie
szczepy bakterii jak pałeczki okrężnicy, gronkowce, paciorkowce, klebsielle
oraz inne. Zakażeniu bakteriami sprzyjają zaburzenia związane z oddziaływaniem estrogenów na macicę. Hormon ten powoduje zmiany w endometrium w postaci hiperplazji gruczołów oraz powoduje przedłużenie okresu
otwarcia szyjki macicy. Rozwój infekcji jest wspomagany przez działanie
progesteronu, który powoduje miejscowe obniżenie odporności lokalnej
narządu, zmniejszenie motoryki macicy oraz zamknięcie szyjki macicy.
Podobny efekt dają hormony progestageny podany zbyt późno w trakcie
cieczki w celu przerwania rui. W przypadku zamkniętej formy ropmacicza
dochodzi do nagromadzenia się ropy w świetle macicy. Toksyny wchłaniają
się do krwi, następnie dochodzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych
(wątroba, nerki, serce, szpik kostny). W rzadkich przypadkach może
dochodzić do pęknięcia ściany macicy. Po spadku poziomu progesteronu
dochodzi do otwarcia szyki macicy, nagromadzona ropa wypływa [5].
Przy zamkniętej formie ropomacicza pierwsze objawy pojawiają się
w miarę rozwoju toksemii, zazwyczaj 4-10 tygodnia po cieczce. Do
charakterystycznych objawów przy ropmaciczu należy: polidypsja, poliuria,
brak apetytu, osowiałość, wymioty, biegunka i niedowład tylnych kończyn.
W niektórych sytuacjach może dojść do rozwoju wstrząsu toksycznego. Przy
otwartej formie ropomacicza występuje ropno-kakaowy wypływ z macicy.
W diagnostyce różnicowej należy wykluczyć ciążę, schorzenia nerek,
zapalenia pochwy oraz cukrzycę [15].
Leczenie ropmacicza dzielimy na leczenie zachowawcze i leczenie
chirurgiczne [5].
Zazwyczaj wykonuje się zabieg sterylizacji (usunięcie macicy i jajniki).
U zwierząt z zaburzeniami stanu ogólnego należy najpierw przeprowadzić
terapię wspomagającą, płyny wieloelektrolitowe plus glukoza, antybiotyki
o szerokim spektrum oraz środki nasercowe. Przy wstrząsie stosowane są
duże dawki glukokortykoidów. Przy leczeniu chirurgicznym należy zwrócić
szczególną uwagę aby ropa nie dostała się do jamy brzusznej, w tym celu
cięcie wzdłuż jamy brzusznej powinno być odpowiednio długie.
U zwierząt młodych, w dobrej kondycji ogólnej można stosować leczenia
zachowawczego. Stosowana jest prostoglandyna PGF2 w kombinacji
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z antybiotykami (sulfonaamidy z trimetoprimem lub enrofloksacyna).
Prostoglandyny są odpowiedzialne za luteolizę ciałek żółtych, wspomagają
kurczliwość mięśniówki macicy i wpływają stymulująco na rozwarcie szyjki
macicy. Odsetek wyleczeń przy otwartej formie ropomacicza kształtuje się
na poziomie 70-80% z czego 75% suk zachodzi w ciążę w pierwszej cieczce
po wyleczeniu. Krycie suki w pierwszej cieczce po wyleczeniu chroni przed
ryzkiem nawrotów schorzenia. Przy zamkniętej formie ropomacicza wyniki
są gorsze. Istnieje ryzyko powikłań w postaci pęknięcia ściany macicy
i w efekcie zapalenia otrzewnej.
U suk w okresie do 8 tygodni po cieczce, mających wysoki poziom
progesteronu dobre rezultaty daje stosowanie antygestagenu – aglepristonu.
Podaje się go 3-krotnie, a ewentualne kolejne dawki w zalecane są
w zależności od stanu klinicznego pacjentki w odstępach tygodniowych.
Proces leczenia powinien być monitorowany za pomocą badań ultrasonograficznych [15].

5. Wnioski/Podsumowanie
Powszechne jest przekonanie, że niepłodność spowodowana chorobami
infekcyjnymi dotyczy częściej dużych skupisk w kojcach niż psów utrzymywanych w warunkach domowych lub małych hodowlach [16]. Czynniki
zakaźne mogą odziałowywać w obrębie pochwy poprzez toksyczny wpływ
na plemniki i upośledzenie ich ruchu bądź penetrują do światła macicy przy
otwartej szyjce macicy w fazie estrus lub proestrus. Zakażenie macicy
prowadzi do limfocytarnego nacieku w ścianie narządu, co z kolei przyczynia się do powstania niekorzystnego środowiska dla gamet. Zjawisko to
upośledza również rozwój zygoty lub powoduje wczesną śmierć zarodkową.
W następnej fazie – metestrus może dochodzić do stanów zapalnych błony
śluzowej macicy, ropomacicza i/lub placentitis, co z kolei prowadzi do
resorpcji płodów.
Wiele wirusów wywołuje niepłodność suk. Herpeswirus psów CHV jest
istotnym czynnikiem powodującym śmierć noworodków. Infekcja płodu
następuje poprzez łożysko w środkowej lub końcowej fazie rozwoju ciąży.
Wirus ten znacząco obniża płodność suki. Znaczny odsetek suk
zachodzących w ciąże wzrósł w hodowlach gdzie stosowane są szczepionki
przeciw CHV [14].
Należy pamiętać, że również wirus nosówki CDV w połączeniu z Toxoplasma gondii znacząco upośledza funkcjonowanie układu odpornościowego
wywołując zaburzenia płodności [17].
Brucella canis jest podstawową przyczyną ronień u suk w późnej fazie
ciąży, może także powodować wczesną śmierć zarodkową, resorpcję płodów
w wyniku zapalenia błony śluzowej macicy. Suki wykazujące zaburzenia
podłości powinny być badane w kierunku brucelozy.
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Infekcje wywołane przez mykoplasmy są często izolowane z układu
płciowego suk płodnych oraz wykazujących zaburzenia niepłodności. Wciąż
jednak naukowcy nie wykazali całkowitej zależności pomiędzy różnymi
formami niepłodności a obecnością bakterii z rodzaju mykoplazm. Drobnoustroje te często stanowią florę oportunistyczną i wspólnie z innymi szczepami bakterii i/lub wirusami prowadzą do niepłodności samic.
Ropomacicze to groźna i potencjalnie zagrażająca życiu choroba macicy
u suk. Stan pacjentów należy najpierw ustabilizować, po czym podjąć decyzję o rodzaju leczenia, czy próbować leczenia farmakologicznego czy
stosować metody chirurgiczne. Leczenie zachowawcze należy stosować
u zwierząt w odpowiednim wieku reprodukcyjnym i o dużej wartości hodowlanej, u których nie występuje posocznica, endotoksemia oraz niewydolność nerek [18].
Zwykle w sytuacjach niepłodności suki hodowcy starają się bardziej
zadbać o zwierzę poprawiając żywienie. Należy pamiętać, że nadmierne
otłuszczenie u suki może prowadzić do braku rui. Niedobory energetyczne
oraz witaminy A wpływają, również negatywnie na płodność zwierzęcia.
Zdiagnozowanie właściwej przyczyny niepłodności u suki ma zasadnicze
znaczenie dla postępowania leczniczego i rokowania.
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Infekcje dróg rodnych przyczyną niepłodności suk
Streszczenie
Obecnie priorytetem dla hodowców psów jest uzyskanie jak najliczniejszego potomstwa. Często
decydują się poprosić o pomoc lekarza weterynarii tylko wtedy, gdy kilka, kolejnych kryć lub
inseminacji było nieskuteczne. Przyczyn niepłodności u suk może być wiele m. in. zaburzenia
hormonalne, czynniki zakaźne, wady wrodzone i nabyte narządu rodnego. Zdiagnozowanie
przyczyn niepłodności u suk jest w wielu przypadkach bardzo trudne Celem powyższej pracy
przeglądowej jest przedstawienie aktualnych wiadomości z zakresu najważniejszych, infekcyjnych jednostek chorobowych występujących u suk będących bezpośrednią przyczyną
niepłodności. W artykule opisano metody rozpoznania niepłodności stosowane w ginekologii
małych zwierząt oraz najczęściej występujące infekcyjne jednostki chorobowe takie jak:
brucelloza, mykoplazmoza, herpeswiroza oraz ropomacicze.
Słowa kluczowe: badanie ginekologiczne, brucelloza, cytologia, niepłodność, suki

Infections of the genital tract cause of infertility in the bitches
Abstract
Today, the priority for dog breeders is to obtain the most numerous offspring. Often they decide
to ask for help from a veterinarian only when several consecutive hide or insemination was
ineffective. The causes of infertility in females may be many m. In. hormonal disorders,
infectious agents, congenital and acquired reproductive organ. Diagnose the causes of infertility
in females is in many cases very difficult aim of this review article is to present the current
knowledge of the most important infectious disease entities occur in females who are the direct
cause of niepodności. The article describes methods for the diagnosis of infertility used
in gynecology, small animals, and the most common infectious disease entities such as
brucellosis, mycoplasmosis, infection with herpes virus and pyometra.
Keywords: gynecological examination, brucellosis, cytology, infertility, bitches
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Sztuczne unasienianie bydła w Polsce
w przekroju historycznym
1. Wprowadzenie
Sztuczne unasienienie nazywane potocznie unasienianiem, sztucznym
zapładnianiem, inseminacją. Etymologia słowa z łac. Inseminare – zasiewać,
zapładniać. Inseminacja – polega na pobraniu nasienia od samca, a następnie
– po ewentualnym rozrzedzeniu przy użyciu specjalnych rozcieńczalników
oraz po krótszym lub dłuższym okresie konserwacji, a następnie na
mechanicznym wprowadzeniu go do narządu rodnego samicy, znajdującej
się w okresie rui. Dla tych zabiegów opracowane zostało specjalne instrumentarium. Jako metoda hodowlana przynosi wiele korzyści: przyspiesza
poprawę jakości pogłowia dzięki wykorzystywaniu najlepszych samców
– rozpłodników, zapobiega przenoszeniu chorób podczas aktu kopulacji,
stwarza ułatwienia natury gospodarczej, eliminując doprowadzanie samic do
samca, pozwala na utrzymywanie większej liczby zwierząt produkcyjnych,
np. krów, ułatwia nadzór weterynaryjno – zootechniczny itp. Skuteczne
stosowanie inseminacji na szerszą skalę, wymagało wprowadzenia odpowiedniego poziomu wiedzy u hodowców oraz utworzenia dostosowanych
stacji inseminacyjnych. Dotychczas nie stwierdzono, żadnego ujemnego
wpływu tego zabiegu na prawidłowość funkcji rozrodczych, popędu
płciowego u zwierząt, i na jakość biologiczną potomstwa, pomimo długoletniego i szerokiego stosowania (od 1962 unasienniono na świecie ogółem
58 757 500 sztuk krów). Pierwsze naukowe badania dotyczące możliwości
sztucznego unasienienia przeprowadził włoch, L. Spallanzani w 1780 roku,
ubiegłego stulecia. W XIX wieku zarejestrowano próby polskiego badacza F.
Chełchowskiego, w badaniach nad zastosowaniem sztucznego unasieniania do zwalczania jałowości klaczy. Naukowe podstawy zalet sztucznego
unasienienia opracował uczony rosyjski I. I. Iwanow, wykazując to
w licznych swoich pracach (1896-1903).
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2. Cel pracy
Celem pracy było wskazanie znaczenia rozwoju unasienianie bydła
w aspekcie rozrodczym, ekonomicznym, weterynaryjno-sanitarnym oraz
naukowym. Wskazanie literatury światowej która pogłębia osiągnięcia
naukowe przy rozwoju sztucznej inseminacji (proces spermatogenezy,
zapłodnienia, wpływ środowiska zewnętrznego na cykl płciowy zwierząt
gospodarskich). Jak również naukowe znaczenie metod unasieniania
zwierząt na świecie w przeglądzie publikacji naukowych [25, 13].

3. Rozwój metod biotechnologicznych
3.1. Sztuczna inseminacja i kriokonserwacja nasienia
Wśród metod biotechnologicznych związanych z rozrodem samców poza
sztuczną inseminacją należy wymienić: kriokonserwację nasienia, oznaczanie płci i sortownie plemników [6, 13]. Metoda pozwalająca lepiej
wykorzystać potencjał rozrodczy samców jak sztuczne unasienianie
i czynnikiem sprzyjającym praktycznemu wykorzystaniu metody jest
możliwość zamrażania plemników większości gatunków ssaków w temperaturze ciekłego azotu. Spośród ponad 50 gatunków zwierząt, których plemniki
dotychczas zamrożono, nasienie buhaja okazało się najbardziej podatne na
długoterminowe przechowywanie nasienia w zamrożonej postaci (kriokonserwacja) [12], dzięki temu m.in. zakres stosowania sztucznej inseminacji
w hodowli bydła jest największy i obejmuje ok. ¾ światowego pogłowia
krów [2, 28]. Skala stosowania sztucznego unasieniania u pozostałych
gatunków zwierząt gospodarskich, takich jak owce, świnie, konie, a także
króliki jest nieporównywalnie mniejsza. Dzieje się tak zarówno z powodu
istniejących wciąż trudności związanych z konserwacją nasienia, jak również
ze stosunkowo niewielką wydajnością rozpłodową samców tych gatunków
[4, 13]. Sztuczne unasienianie odegrało i nadal odgrywa, bardzo ważną role
w genetycznym doskonaleniu zwierząt, zwłaszcza w odniesieniu do bydła
i owiec. Badania wykazują, że w ciągu ostatnich 30 lat, dzięki wykorzystaniu
sztucznego unasieniania, nastąpił dwukrotny wzrost wydajności mlecznej
[11]. W hodowli trzody chlewnej, pomimo pewnych możliwości konserwacji
(stan zamrożony) nasienia knura, użycie go w praktyce jest bardzo ograniczone. Mrożone nasienie zostało wprowadzone na niewielka skalę do
sztucznego unasieniania loch, głównie w Stanach Zjednoczonych. Połowa
produkcji nasienia mrożonego w USA przeznaczona jest na eksport. W kilku
innych krajach metoda ta służy głównie jako sposób zabezpieczenia cennego
materiału genetycznego. Zebrane dane wskazują, że w skali światowej użycie
nasienia mrożonego knurów nie przekracza 1-2% [6]. Próby długotrwałej
konserwacji nasienia ogiera podejmowano już w latach pięćdziesiątych
w XX wieku. Pierwsze źrebięta po inseminacji klaczy nasieniem mrożonym
urodziły się w Japonii w 1964 r. [16]. Wkrótce potem nastąpił rozwój
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zainteresowania inseminacją, szczególnie wśród hodowców koni sportowych. Nasienie ogierów okazało się jednak bardziej wrażliwe na proces
zamrażania – rozmrażania niż nasienie buhajów. Ponadto niektóre związki
hodowlane nie zaakceptowały w pełni tej metody rozrodu. Inseminacja koni
nie jest tak powszechnie stosowana jak to ma miejsce w hodowli bydła.
Niemniej jednak w takich krajach jak: USA, Finlandia, Niemcy, Francja,
Holandia, Belgia, unasienianych jest około 50-90% klaczy, w tym 1%
nasieniem mrożonym [16, 19]. Pierwsze próby mrożenia nasienia ogiera
w Polsce zostały zapoczątkowane dzięki inicjatywie profesora Władysława
Bielańskiego [3]. W wyniku tych prób pod koniec lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku po inseminacji nasieniem mrożonym, urodziło się pierwsze
źrebię w Polsce [5]. Metody sztucznej inseminacji i kriokonserwacji nasienia
stosowane od dziesiątków lat w hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
są wykorzystywane w zachowaniu bioróżnorodności zwierząt, nie tylko
gospodarskich [1, 7].

3.2. Okresy rozwoju inseminacji
Historycy przypisują początek rozwoju sztucznej inseminacji na czas 800
lat p.n.e. Asyryjczycy, poprzez wprowadzenie gąbki do pochwy klaczy przy
kryciu, następnie przenosili te gąbki nasączone nasieniem do pochwy innej
klaczy. Były to metody które wykorzystywano w rozrodzie, do otrzymania
wartościowego potomstwo w hodowli koni. W dziejach państw arabskich,
już w 286 roku naszej ery, Beduini z Afryki Północnej, nie będąc w stanie
uzyskać potomstwo od ogiera którego posiadali ich rywale, wprowadzali do
pochwy klaczy pęczek włosia końskiego, która wypasana była z wartościowym ogierem. Następnie po kopulacji, wyjmowali go i przenosili jak
najszybciej wprowadzając do pochwy własnej klaczy, tym samym sztucznie
ją zapładniając [16, 20]. Pierwszy udokumentowany eksperyment dotyczący
sztucznej inseminacji miał miejsce w XVIII wieku. Przeprowadzony przez
włoskiego filozofa L. Spallentsani (zwanego ojcem nowoczesnego sztucznego unasieniania), choć takie eksperymenty były już znane starożytnym
magikom, kapłanom i alchemikom, dane na temat wyników tych badań nie
zostały zachowane [7]. Pełniejsze teoretyczne i praktyczne podstawy
inseminacji zwierząt zostały opracowane głównie przez rosyjskich
naukowców [14]. W połowie XIX wieku u rosyjskiego rybaka – rolnika V.
P. Vrassky powstała możliwość zapłodnienia jaj poprzez nawodnienie jaj
w mleku. Później Helhovsky, Lideman, Enisherlov i wsp. otrzymali
potomstwo przy inseminacji zwierząt. Ale pierwsze badania na dużą skalę,
na biologii rozrodu i sztucznego zapłodnienia przeprowadził I. I. Iwanow [7,
20, 27]. Eksperymenty Iwanowa udowodniły możliwość podziału ejakulatu
na dawki do zapłodnienia kilku kobiet. Możliwość rozdzielenia nasienia
i przechowania go poza ciałem. Pod przewodnictwem Iwanowa w 1930 roku
w gospodarce radzieckiej zostało sztucznie zapłodnionych >100 000 zwierząt
gospodarskich [21]. Od 1960 roku w Związku Radzieckim sztucznie
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zapładniano każdego roku >80 miliona zwierząt gospodarskich, w większości były to owce. Wielki wkład w rozwój inseminacji zwierząt został
dokonany przez naukowców takich jak: V. K. Milovanov, D. F. Neumann,
A. V. Kvasnitsky, I. Sokołowski, I. Smirnow, G. O. Parshutin, P. N. Skatkin,
I. Rodin, F. V. Ozhin, W. Morozow i wielu innych [20, 27]. W wyniku pracy
dużego zespołu naukowców udało się udoskonalić technologię, organizację
i technikę sztucznej inseminacji zwierząt gospodarskich. Prace trwały nad
długoterminowym przechowywaniem nasienia w niskich temperaturach
(-196°C) i eksperymentów nad transplantacją oraz długoterminowym
przechowywaniem zarodków w ciekłym azocie [7].
Profesor T. Banadonna (1901-1987) światowy autorytet w dziedzinie
unasieniania, przeprowadził badania w Związku Radzieckim (1935 r.),
dotyczyły podstaw sztucznej inseminacji u zwierząt gospodarskich i wprowadził je jako nowe procedury we Włoszech. Założył włoski dziennik
i przeprowadził 54 kursy, w których ponad 3000 lekarzy weterynarii zostało
przeszkolonych w zakresie sztucznej inseminacji. Napisał również wiele
publikacji naukowych i ponad 50 książek z zakresu tematu sztucznej
inseminacji [27]. W swojej pracy historie unasieniania podzielił na kilka
okresów przyjmując za ważniejsze daty:
1917 rok skonstruowanie prototypu tzw. sztucznej pochwy przez
włoskiego uczonego G. Amante, umożliwiającej pobranie od samca żywego
nasienia bez zanieczyszczania nasienia. Dalszy rozwój sztucznej pochwy
i przystosowanie jej do różnych gatunków zwierząt pozostaje zasługą
radzieckiego badacza V. K. Miłowanowa w 1932 roku. Uzyskanie czystego
i nie zmienionego nasienia umożliwiło rozcieńczenie i unasiennienie nim
znacznej liczby samic. W związku z tym wydarzeniem, w literaturze wielu
krajów uzyskanie plemników przy użyciu sztucznej pochwy otrzymało
nazwę " metody rosyjskiej " [20, 27].
1939 rok to zastosowanie żółtka jaja kurzego jako rozcieńczalnika
nasienia, przez P. H. Philipsa i profesora biochemii H. A. Lardy’ego.
Pierwsze rozcieńczalniki do nasienia, zostały już opracowane w 1934 przez
V. K. Miłowanowa, umożliwiając konserwację nasienia w temperaturze lodu
(od 0° do +4°C). Obniżona temperatura nasienia zwalnia procesy życiowe
plemników, przedłużając ich życie. W tym okresie udoskonalono także
instrumentarium do wprowadzania nasienia i opracowano technikę
oburęcznego unasienniania krów (F. N. Larsen, Dania 1938-1939). Inicjatorem nowoczesnej metody był profesor E. Soerensen (1948). Metoda
polegała na zmianie organizacji stacji unasienniania, grupując buhaje oraz na
szybkim transporcie zakonserwowanego nasienia do poszczególnych
punktów inseminacyjnych lub bezpośrednio do gospodarstw [7]. Po II wojnie
światowej sztuczne unasienianie przyczyniło się do szybkiej odbudowy
hodowli zwierząt w różnych krajach. 1952 roku angielski biolog Ernest John
Christopher Polge (1926-2006) i lekarz weterynarii Lionel Edward Aston
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Rowsona (1914-1989) opracowali metody konserwacji nasienia w niskich
temperaturach przy zastosowaniu zestalonego dwutlenku węgla
(-79°C) [22]. Pozwoliło to uzyskać poprzez hibernację anabioizę nasienia,
co ułatwiło przechowywanie ejakulatu w stanie, w którym pozostaje zdolność do zapłodnienia przez wiele miesięcy [20]. Zastosowanie w tym celu
ciekłego azotu (-196°C) przedłużyło ten okres na wiele lat, co umożliwiło
stosowanie na szeroką skalę indywidualnego doboru zwierząt rozpłodowych.
Japoński naukowiec Y. Nishikawa (1964), jako pierwszy zamroził
nasienie w ciekłym helu przy -265°C [4, 7]. Naukowiec podzielił historie
unasieniania na cztery okresy, z podziałem inseminacji na poszczególne
gatunki zwierząt.
Okresem pierwszym nazwał czas prac profesora biologii L. Spallanzaniego (1729-1799), który w roku 1780 przeprowadzał badania na psach.
Badaniami dowiódł, iż zapłodnienie jest możliwe u suk metodą „sztucznej
drogi”. Unasienione przez niego suki dały zdrowe potomstwo [20]. P. Rossi
w 1782 roku powtórzył doświadczenie Spallanzaniego i również uzyskał
wynik pozytywny. I. I. Iwanow w 1899 roku pochodzący z Rosji biolog,
podjął badania nad sztucznym unasienianiem zwierząt domowych.
W tamtych latach niewiele wiedziano na temat płodności oraz funkcji
komórek rozrodczych.
Drugim okresem, nazwał okres w którym zostały ulepszone metody
inseminacji klaczy przez I. I. Iwanowa (1896-1903). Rosyjski biolog
stworzył, organizował i prowadził pierwsza stację unasieniania klaczy
w Rosji w okresie pomiędzy 1907 a 1930 rokiem. Przez wiele lat doświadczenia zdobyte na unasienianiu koni, służą hodowcom jako model w rozwoju
sztucznego unasieniania innych gatunków zwierząt gospodarskich.
W 1917 roku, włoski profesor fizjologii, G. Amantea opracował prototyp
tzw. sztucznej pochwy, umożliwiającej pobranie od psa żywego nasienia bez
zanieczyszczeń.
Okres trzeci to od 1931 roku do roku 1945, w tym czasie w ZSRR rozpoczynają się procesy związane z inseminacją owiec i kóz. W 1936 roku
w Danii na wyspie Samso powstaje spółdzielnia hodowców bydła, której
celem było wykorzystanie reproduktorów do sztucznego unasieniania.
W USA w 1937 rok rozpoczyna się okres unasieniania zwierząt
gospodarskich. Pierwsze towarzystwo unasieniania powstaje w 1938 roku,
w Clinton w stanie New Jersey.
W okresie wojny, prace nad unasienianiem kontynuowano w USA, jak
również w innych krajach takich jak Anglia, Norwegia, Szwecja, Niemcy,
Włochy, Austria, Grecja i Kanada. Zaczęto stosować unasienianie
w praktyce, dzięki temu w Danii w 1945 roku zostało unasienionych 400 tys.
krów, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki >1360 sztuk.
W roku 1930 profesor M. Zaleman w ZSRR skonstruował sztuczną
pochwę dla ogiera. W Moskwie w jednym z laboratorium, pod kierunkiem
V. K. Miłowanowa (1904) zespół pracowników opracowuje modele sztucz-
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nej pochwy, z uwzględnieniem podziału na grupy zwierząt gospodarskich. V.
K. Miławanow również wprowadza pierwsze rozpuszczalniki, które pozwalają przechowywać nasienie w temperaturze zbliżonej do temperatury
zamarzniętej wody.
Czwartym okresem nazywany został czas od 1946 roku i który trwa do
dziś. Bardzo szybki i dynamiczny rozwój inseminacji szczególnie w krajach,
które poniosły duże straty w pogłowiu bydła spowodowane działaniami
wojennymi. W tym czasie, praktyczne stosowanie inseminacji nabrało na
znaczeniu na terenach Europy: w Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Polsce,
Czechosłowacji, na Węgrzech, Jugosławii, Albanii, Rumunii, w Meksyku
oraz w krajach Środkowej i Południowej Ameryki, w wielu krajach Azji,
Afryki, Australii oraz Nowej Zelandii.
W 1962 roku liczba unasienionych zwierząt gospodarskich na świecie,
wyniosła 106 479 tysięcy, w tym >58,8 miliona krów [4, 7].

3.3. Stacje unasieniania w krajach Europy
Pierwszy Punkt Unasieniania krów powstał w 1927 roku w ZSRR przy
Państwowym Instytucie Weterynarii, w którym zostało unasienionych
58 krów [15]. W 1930 roku unasienionych zostało 20 tys. krów w Sawchozach, natomiast pierwsze stacje unasieniania w Kołchozach zaczęto
budować w 1932 roku. Wybuch II Wojny Światowej spowolnił prace nad
inseminacją w ZSSR, co spowodowało że w roku 1944 unasienionych
została około 1/5 liczby krów. Po zakończeniu wojny nastąpił szybki rozwój
prac nad inseminacją zwierząt. W 1960 roku unasienionych zostaje już
14,6 miliona krów, a 1967 roku liczba wynosiła > 21 miliona [32].
W Bułgarii sztuczne unasienianie bydła miało swój początek już w 1938
roku, wtedy też oprócz klaczy i owiec inseminacji poddano 45 krów.
W następnych latach liczba zainseminowanych krów wynosiła już kilkaset.
W 1945 roku unasieniono 450 sztuk bydła, w ciągu następnych pięciu lat
liczba ta wzrosła do 42 000 krów. Pierwsze Stacje Unasieniające inseminowały wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich i wykorzystywały do tych
celów pomieszczenia zastępcze. Dopiero od roku 1960 zaczęto budować
większe Stacje Unasieniania Bydła, które swym zakresem obejmowały duże
rejony i zajmowały się również inseminacją innych gatunków zwierząt
gospodarskich takich jak owce i świnie. W tym samym roku w Bułgarii
zostało unasienionych 363 061 krów i jałowic [31].
W Czechosłowacji pierwszy raz wykorzystano proces inseminacji
w 1947 roku. W kolejnych latach rozwój inseminacji następował bardzo
szybko. W roku 1951 zaledwie 4 lata od wprowadzenia sztucznej inseminacji
zabiegowi poddano 1,5 miliona krów, co stanowiło 71,5% całego pogłowia
zwierząt. W następnych latach liczba unasienianych krów wzrastała, ale już
znacznie wolniej i w roku 1960 wynosiła zaledwie 200 tys. [31].
W Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1947 roku z udziałem
Zarządu Hodowli Zwierząt w Freienwald nad Odrą, zorganizowano pierwsze
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Punkty Inseminacyjne. „W lipcu 1947 roku 121 chłopskich gospodarstw z 29
miejscowości, leżących wokół Priefel, posiadających 712 sztuk bydła
wyraziło zgodę na to, by poddać swoje krowy sztucznemu unasieniani.” [27].
Na początku za zastosowaniem inseminacji, wypowiedziała się organizacja
chłopska Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Chłopskiej, co przyczyniło się
do stosowania tej metody w praktyce. Rozwój inseminacji w NRD przebiegał zdecydowanie wolniej niż w Czechosłowacji. W roku 1950 unasienianiem objęte było zaledwie 2,9% pogłowia krów. W następnych latach
liczba unasienianych zwierząt stopniowo wzrosła i w 1960 roku wynosiła
1 995 tys. sztuk. Początkowo, stacje unasieniające lokalizowane były w pomieszczeniach zastępczych i były przystosowane do inseminacji małej ilości
krów. Zaczęto budować większe obiekty, które były w stanie utrzymać
kilkadziesiąt buhajów i unasieniać większą liczbę krów oraz jałówek [17,
18]. Węgry w 1947 roku wprowadziły w ramach 3-letniego planu rozwoju
rolnictwa, sztuczne unasienianie koni. Do 1949 roku unasie-niano wyłącznie
klacze. Od roku 1949 zaczęto unasieniać także bydło. Zabiegowi poddano
około 2 000 krów. W następnych latach liczba unasie-nionych krów
stopniowo wzrastała i tak w roku 1960 osiągnęła 580 tys. sztuk.
Rumunia jako jedno z państw, które najpóźniej rozpoczęło unasienianie
zwierząt gospodarskich, bo dopiero w 1953 roku. Tak jak w innych krajach,
liczba unasienianych krów powoli wzrastała i w 1960 roku osiągnęła 379 808
sztuk.
Na uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich wymienionych krajach
inseminacje rozpoczęto od unasieniania klaczy, a następnie inseminacji
poddano krowy [10, 16]. O ile unasienianie krów w następnych latach
sukcesywnie wzrastało to unasienianie klaczy nie znalazło, aż tak szerokiego
zastosowania w praktyce. Liczba inseminowanych klaczy ograniczała się do
kilkuset lub kilku tysięcy sztuk w kilku krajach Europy. Jako przykład
literatura podaje Węgry, gdzie w roku 1950 liczba unasienionych klaczy
wyniosła 42 000 sztuk, a tylko 36 000 krów, natomiast już w roku 1966
inseminacji poddano 773 tysiące krów, a z unasieniania klaczy zupełnie
zrezygnowano [16, 19].
Stacje unasieniania zaczęły obejmować coraz to większe obszary
i unasieniały od kilkunastu do kilkuset tysięcy krów rocznie. Wspólną cechą
rozpoczęcia inseminacji bydła było wykorzystanie tej metody nie jak
wcześniej twierdzono w celu wyeliminowania chorób, ale również do
poprawy właściwości genetycznej bydła dzięki użyciu tylko najlepszych
reproduktorów [3, 10, 26].
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4. Znaczenie unasieniania bydła
Unasienianie bydła ma znaczenie nie tylko rozrodcze ale również ekonomiczne, weterynaryjno-sanitarne, oraz naukowe. Znaczenie ekonomiczne
i rozrodcze polega przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu
najlepszych rozpłodników. Przy sztucznym unasienianiu możliwe jest
planowanie całego procesu rozrodu i prowadzenia jego kontroli [29, 30].
Przy prowadzeniu oceny ekonomicznej unasieniania trzeba uwzględnić
wszystkie rejestry, mające wpływ na wyniki i znaczenie gospodarcze.
Rygorystyczny dobór buhajów rozpłodowych pozwala ulepszyć stado
szybciej i podnieść jego użytkowość. Z chwilą wprowadzenia unasieniania,
zaczęto regularnie badać krowy i jałówki. Stada poddawane są kontroli
weterynaryjnej co wpływa na poprawę rozrodu. Sztuczne unasienianie jest
metodą postępową, która pomaga przebudować drobne gospodarstwo rolne
w produkcje wielkotowarową. Wprowadzenie sztucznej inseminacji pozwoliło pogłębić osiągnięcia naukowe, dotyczące spermatogenezy, procesów
zapłodnienia oraz wpływ środowiska zewnętrznego na cykl płciowy zwierząt
gospodarskich. Metoda unasieniania zwierząt gospodarskich, dzięki ogromnemu znaczeniu jest stosowana w krajach na całym świecie [13, 17, 22].

5. Sztuczne unasienianie w Polsce
Jako pierwszy doniesienie na temat sztucznej inseminacji dotycząca ryb,
opisana została w roku 1875 przez A. Karpińskiego [34]. W praktyce jako
pierwszą inseminacje zastosował dyrektor rosyjskiej stadniny koni F.
Chełchowski w latach od 1888 do 1896 roku [32]. Zapoczątkował leczenie
jałowości u klaczy stosując sztuczne unasienienie. Był również konstruktorem narzędzi do odzyskiwania nasienia z pochwy klaczy i wprowadzenia
do macicy. W Polsce w 1910 roku w magazynie „Rolnik i hodowca” nr 8
ukazała się wzmianka o inseminacji, pod tytułem „Sztuczna inseminacja
u zwierząt”, dotyczyła ona wypowiedzi lek. wet. H. Kotłubaja na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie [11]. Duże zasługi
należą się T. Olbrychtowi, kierownikowi Instytutu Zootechniki Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. W 1928 roku rozpoczął systematyczną pracę doświadczalna dotyczącą unasieniania klaczy, owiec i kóz.
W 1928 roku zorganizował punkt unasieniania w którym na przełomie lat
1928-1939 zainseminowanych zostało >500 klaczy [33]. Przeprowadził
szereg badań dotyczących techniki pobierania oraz konserwacji nasienia od
ogiera, buhaja, knura, tryka i koguta. Opracował również narzędzia do
inseminacyji (fantomy, strzykawki, sztuczne pochwy) a także publikował
wyniki swoich doświadczeń w wielu czasopismach polskich i zagranicznych
[8]. Prowadził badania nad czynnikami, które mają wpływ na aktywność
płciową samców, produkcję nasienia, zachowanie reproduktorów oraz nad
właściwościami fizjologicznymi nasienia. Najpierw używał klaczy jako
„podstawki,” a następnie od 1939 roku stosował manekina własnej kon-
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strukcji, do pobierania nasienia od ogiera i buhaja. Jako pierwszy na świecie
nakręcił film o sztucznej inseminacji. W okresie międzywojennym
inseminacją zainteresował się również profesor R. Prawocheński, który
w 1936 roku w Puławach z powodzeniem zainseminował owce nasieniem
tryka z Anglii. Jednak II wojna światowa przerwała wszystkie prace związane z inseminacją i powrócono do nich dopiero po jej zakończeniu [28, 34].
W 1946 roku zostały uruchomione trzy stacje unasieniania:
 Zakład Szkolenia Fachowego (PTZ) w Pawłowicach województwo
Poznańskie;
 Zakład Doświadczalny Instytutu Weterynarii w Trzęsaczu województwo Bydgoskie;
 Balice koło Krakowa.
W roku 1947 uruchomiono jeszcze jedną stacje unasieniania w Krosinie
województwo Koszalińskie, miała ona unasieniać krowy w gospodarstwach
wielkostadnych. Lata do 1950 roku możemy nazwać okresem doświadczalnym, ponieważ wtedy były gromadzone wszystkie informacje dotyczące
nasienia, sposobu jego pobierania, konserwacji oraz przystosowywano
metody pobierania do naszych warunków [24]. W 1952 roku inseminacja
stała się domeną weterynarzy, zaczęto uważać iż ma ona na celu wyłącznie
zwalczanie chorób przenoszonych podczas krycia [25]. Okres od 1950 do
1960 roku można nazwać okresem usprawniania pracy stacji unasieniających
oraz poszukiwania metod organizujących inseminacje w kraju. W tym czasie,
pod „okiem” służb weterynaryjnych oraz w ramach Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), powstały nowe stacje unasieniające.
Kilka stacji unasieniania przeznaczonych została dla krów z gospodarstw
wielkostadnych. W większości stacje unasieniania budowane były w sąsiedztwie lecznic weterynaryjnych dla zwierząt oraz wzdłuż linii kolejowych.
W ciągu roku zostało zainseminowanych od kilku do kilkunastu tysięcy
krów, oprócz samej inseminacji w stacjach tych leczono również krowy
jałowe. Stacje zorganizowane przez byłe Ministerstwo PGR, obejmowały
swym zasięgiem dużo większy obszar i posiadały swój własny personel
inżynieryjno-techniczny, który opiekował się punktami unasieniania. Stacje
unasieniania posiadały swoich lekarzy, którzy leczyli krowy jałowe. Nasienie
dostarczane było koleją a także własnymi samochodami. W miarę inseminowania coraz większej liczby krów, zainteresowanie inseminacją wzrastało.
Zaczęto uważać, że inseminacja nie jest już tylko zabiegiem weterynaryjnym, ale również hodowlanym [27]. Dlatego też w 1958 roku połączono
całość inseminacji w jeden pion organizacyjny i przekazano go służbie
zootechnicznej. W 1960 roku przystąpiono do zorganizowania nowego
systemu organizacji inseminowania zwierząt. Po 14 latach inseminacji
okazało się, że najbardziej opłacalne są stacje duże, które w ciągu roku
unasieniają powyżej 60 tysięcy krów, dlatego takie stacje przyjęto jako
typowe dla nowego modelu. Stacje lokalizowane były w miejscach, gdzie nie
można było dotrzeć koleją i wymagane było posiadanie własnego transportu.
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Nowo opracowana sieć stacji objęła swoim zasięgiem cały kraj, a poprzednie
mniejsze stacje poddano likwidacji [32, 33]. W latach 1958-1969 inseminacja nadal się rozwijała, i swym zasięgiem objęła już wszystkie województwa. W 1960 roku, 52 stacje były aktywne, i które unasieniły 21,3%
całkowitego pogłowia bydła w kraju. W 1960 roku Stacje Inseminacyjne
stały się Państwowymi Zakładami Unasieniania zwierząt, a Punkty Inseminacyjne stały się Państwowymi Punktami Unasieniania Zwierząt. Na lata
1960-1965 przypadała budowa nowych oraz rozbudowa już istniejących
zakładów, a także zostają uruchomione laboratoria i punkty unasieniania.
Liczba Zakładów Unasieniających z 52 w roku 1960, wzrasta do 58 w roku
1965. W tym czasie wszystkie zakłady wyposażono w potrzebne urządzenia,
zatrudniono odpowiednią liczbę pracowników. Głównym celem zakładów
było zwiększenie liczby unasienionych krów przez poszczególne zakłady.
W 1960 roku na jeden zakład przypadało 24 tysiące unasienianych krów, już
osiem lat później w 1968 roku liczba ta wzrasta do 72,7 tysięcy sztuk.
W 1968 roku, 68% zakładów zainseminowało ponad 60 tysięcy krów. Od
rozpoczęcia procesu unasieniania w roku 1946, aż do 1968 roku unasienionych zostało ogółem ponad 28 milionów krów i jałowic [32]. W Zakładach Inseminacyjnych w 1968 roku przebywało ponad 2 tysiące buhajów
rożnych ras utrzymanych w Polsce [27]. Nasieniem pobranym od jednego
buhaja po raz pierwszy można było zainseminować 1912 krów i jałowic.
W miarę postępu inseminacji ilość zabiegów przypadających na jedno
zacielenie obniżyła się i wynosiła 1,45 porcji nasienia. Prowadzenie stałej
ewidencji pozwalało w porę wyeliminować wadliwe buhaje dzięki temu
liczba krów unasienianych po raz pierwszy bez konieczności powtórnego
inseminowania w ciągu 60 dn,i wynosiła 72%. Liczba Punktów Unasieniających w roku 1968 wzrosła i dlatego liczba krów unasienionych wyniosła
347 sztuk, dla porównania w roku 1960 liczba ta wynosiła 214 sztuk. Ilość
unasienionych krów zależała przede wszystkim od miejsca, w którym
znajdował się dany punkt oraz od liczby pogłowia. W miejscu gdzie
znajdowało się większe zgrupowanie krów inseminator miał możliwość
szybszego wyspecjalizowania się w swoim zawodzie i wyniki jego pracy
były lepsze. Ostatnim wskaźnikiem pracy wszystkich stacji unasieniających
był odsetek krów zacielonych po inseminacji. Każda stacja prowadziła
ewidencje nie tylko krów, ale także urodzonych cieląt dzięki czemu można
było stwierdzić czy dany buhaj był odpowiedni i czy można go ocenić na
podstawie cech przekazywanych potomstwu. Wskaźniki zacielonych krów,
ocenionych na podstawie wycieleń stale się poprawia. W 1967 roku zacieliło
się 89,6% krów, które zostały unasienione. Do roku 1975 zwiększyła się
liczba Zakładów Unasieniających oraz Punktów Unasieniania. Poprawie
uległa także skuteczność inseminacji. Spadek jakości zacieleń rozpoczął się
na początku lat osiemdziesiątych i trwał aż do XXI wieku, był efektem
likwidacji PGR-ów oraz spadkiem opłacalności hodowli bydła mlecznego.
Obecnie w Polsce działają duże spółki z udziałem Skarbu Państwa, a także
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mniejsze firmy zajmujące się sprzedażą nasienia. Do dużych przedsiębiorstw
zaliczyć należy, między innymi:
 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt (SHiZU) w Bydgoszczy;
 Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem;
 Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
Sp. z o.o.;
 Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu [2, 9, 10].

6. Podsumowanie
Na przestrzeni lat inseminacja w Polsce jak i na świecie bardzo się
rozwinęła. Powstało dużo nowych i nowocześnie wyposażonych Zakładów
Unasieniania. W pracy umieszczono tylko kilka z nich, jednak pokazują one
jak wiele już zostało osiągnięte. Inseminacja ma wiele zalety m.in. ogranicza
koszt i czas pracy hodowców. Obecnie w tej dziedzinie osiągnięto już tak
wiele, że dostępne jest już nasienie seksowane. Dzięki inseminacji można
wyeliminować wiele groźnych chorób przenoszonych podczas naturalnego
krycia. Możliwy jest wybór nasienie od czołowych buhajów pochodzących
z krajów na świecie. Inseminacja nadal się rozwija, prowadzone są badania
w kierunku polepszenia i odkrycie nowych metod. Badania wykazują, że
w przyszłości sztuczne unasienianie będzie jeszcze skuteczniejsze, a wiedza
z nim związana bardziej rozszerzona.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd rozwoju procesów inseminacji zwierząt gospodarskich
z wyszczególnieniem bydła. Praca przedstawia historię i procedury sztucznej inseminacji krów na
świecie i w Polsce. Insemianacją zwierząt zaliczana do praktycznych metod rozrodu. Sztuczne
zapłodnienie jest najstarszą biotechnologiczną metodą, która poprawia jakość genetyczną
zwierzą, w szczególności bydła. Pierwsze naukowe badania unasienienia przeprowadził Włoch,
L. Spallanzani w 1780 roku, ubiegłego stulecia. W XIX wieku zarejestrowano próby badacza
polskiego F. Chełchowskiego, w zastosowaniu sztucznego unasienienia do zwalczania jałowości
klaczy. Naukowe podstawy opracował uczony rosyjski I. I. Iwanow, wykazując w licznych
pracach (1896-1903) praktyczne zalety sztucznego unasienienia.
Słowa kluczowe: inseminacja, rozród, hodowla bydła

Artificial insemination of cattle in Poland in historical view
Abstract
The article presents an overview of the development of process of artificial insemination in global
livestock, detailing the cattle. The current work presents the history of initiation procedure
of artificial insemination of cows in the world and in Poland. Artificial insemination known as
a practical methods of reproduction animals. Artificial insemination is the oldest biotechnological
method which improved the quality of animal genetic production, particularly cattle. The first
scientific who devise and study insemination was Italian, L. Spallanzani in 1780, in the last
century. In the nineteenth century sciences recorded attempts Polish researcher F. Chełchowskiego, in the application of artificial insemination to struggle with infertility mares.
Scientific basis developed a scientist Russian Î. I. Ivanov, indicating in many works (1896-1903)
practical advantages of artificial insemination.
Keywords: artificial insemination, reproduction, cattle breeding
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