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Profilaktyka nowotworów skóry  

po przeszczepie narządu 

1. Wprowadzenie 

Postępy w dziedzinie transplantologii w ostatnich latach sprawiły, że długość życia 

chorych uległa wydłużeniu. Co roku wykonywanych jest około 120 000 przeszczepów 

na całym świecie [1]. Wdrożenie nowych metod immunosupresji i opieki nad chorymi 

istotnie zmniejszyły ryzyko odrzucenia przeszczepionego narządu. Przewlekłe stoso-

wanie leków immunosupresyjnych w celu przeciwdziałania odrzuceniu narządu wiąże 

się ze zwiększonym występowaniem nowotworów skóry, które są jedną z głównych 

przyczyn zgonów u osób z prawidłowo funkcjonującym przeszczepem [1]. Ryzyko 

wystąpienia nowotworu skóry jest bezpośrednio związane z dawkami stosowanej 

immunosupresji, a te zależne są od narządu który został przeszczepiony [1]. W przy-

padku nerki czy serca dawki immunosupresji są znacznie wyższe niż w przypadku np. 

wątroby, co sprawia że bezwzględne ryzyko nowotworu skóry po przeszczepie nerki 

wynosi 45% po 11 latach i aż 70% po 20 latach stosowania immunosupresji [2]. Naj-

częstszym nowotworem skóry po przeszczepie narządu jest rak kolczystokomórkowy 

(ang. squamous cell carcinoma, SCC). Jego występowanie jest 25-250-krotnie większe 

od ryzyka w populacji ogólnej. Z kolei mięsak Kaposiego występuje ok. 54-200-krotnie 

częściej [3, 4]. Ryzyko pojawienia się raka podstawno komórkowego wynosi 7% po 10 

latach i około 20% po 20 latach po przeszczepie nerki [5]. W przypadku przeszczepu 

serca u połowy pacjentów stwierdza się wystąpienie nowotworu skóry. W ciągu 5 lat 

od operacji ryzyko zachorowania wzrasta o 20,4%, a po 10 latach już o 37,5% [5]. 

2. Czynniki ryzyka 

Czynnikami znacząco zwiększającymi ryzyko wystąpienia nowotworu skóry po 

przeszczepie są m.in.: płeć męska, wiek pacjenta powyżej 50 lat, czynniki genetyczne, 

posiadanie plam soczewicowatych, oparzenia słoneczne w wywiadzie, przewlekłe 

uszkodzenia posłoneczne skóry oraz jasna karnacja skóry – fototyp I. Na podstawie 

badań przeprowadzonych w USA oszacowano, że osoby rasy kaukaskiej są 20 razy 

bardziej narażone na wystąpienie nowotworu skóry niż Afroamerykanie [6, 7]. Czynni-

kiem ryzyka jest też dawka i czas stosowania immunosupresji oraz niestosowanie 

kremów z filtrem. Niektóre leki przyjmowane przez chorych po przeszczepie sprawiają, 

że skóra staje się bardziej podatna na uszkodzenia słoneczne. Należą do nich azatio-

pryna i worykonazol, który jest stosowany w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń 

grzybiczych. Wykazano również proonkogenne działanie inhibitorów kalcyneuryny 

(cyklosporyna A). Infekcje wirusowe również mogą przyczyniać się do wystąpienia 

                                                                
1 kinga.brzuszkiewicz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, https://www.umlub.pl. 
2 arek.grunwald.2@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii 

i Dermatologii Dziecięcej, https://www.umlub.pl. 

opiekunowie pracy: dr n. med. Agnieszka Gerkowicz, prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska. 
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zmiany w postaci nowotworu – np. zakażenie wirusem opryszczki typu 8 (ang. human 

herpesvirus-8, HHV-8), które związane jest z wystąpieniem mięsaka Kaposiego [8, 9]. 

Badania przeprowadzone wśród dzieci po przeszczepie nerek, wątroby, serca lub płuc 

wykazały, że ryzyko rozwoju SCC jest 3-krotnie wyższe niż w populacji ogólnej, 

podczas gdy u dorosłych nawet 200 razy większe. Stąd też wniosek, że największe 

ryzyko wystąpienia nowotworu skóry jest wśród grupy osób dorosłych [10].  

2.1. Najczęściej obserwowane nowotwory skóry u pacjentów 

po przeszczepie 

Najczęściej obserwowane nowotwory to rak kolczystokomórkowy, rak podstawno-

komórkowy (BCC) oraz mięsak Kaposiego. 
Rak kolczysto komórkowy jest złośliwym nowotworem wywodzącym się z komórek 

naskórka. Rokuje gorzej niż rak podstawnokomórkowy, gdyż w przeciwieństwie do 

niego daje często przerzuty do węzłów chłonnych. Czynnikami ryzyka jego wystąpienia 

jest promieniowanie UV oraz jonizujące. Dodatkowo czynnikami prowokującymi jest 

drażnienie mechaniczne oraz środki chemiczne. Często powstaje na podłożu wcześniej-

szych zmian skórnych, np. rogowacenia słonecznego lub przewlekłego stanu zapalnego 

oraz blizn, w tym blizn poparzeniowych. Występuje często na pograniczu skóry i błon 

śluzowych. Jego najczęstsza lokalizacja to warga dolna, jakkolwiek SCC może lokali-

zować się również w obrębie jamy ustnej i narządów płciowych. Przebieg choroby 

zależy od umiejscowienia oraz głębokości naciekania, jak i zróżnicowania w badaniu 

histologicznym [11, 12].  

Rak podstawnokomórkowy skóry jest to najczęstszy nowotwór złośliwy skóry 

u osób rasy kaukaskiej. Przeważnie zmiany lokalizują się na twarzy. Jego cechy charak-

terystyczne to miejscowa złośliwość, brak przerzutów odległych (możliwe przerzuty 

do regionalnych węzłów chłonnych) oraz powolny wzrost. Wyróżniamy kilka odmian, 

m.in.: rak podstawnokomórkowy guzkowy (będący najczęściej spotykaną postacią), 

barwnikowy, twardzinopodobny, wrzodziejący, torbielowaty oraz powierzchowny, 

który najczęściej umiejscawia się na kończynach [11].  

Mięsak Kaposiego jest nowotworem tkanek miękkich o pochodzeniu naczyniowym. 

Wyróżnia się kilka postaci klinicznych, w tym jedną związaną z immunosupresją. Jego 

najczęstsza lokalizacja to skóra kończyn dolnych, tułowia. Może występować także na 

błonach śluzowych, szczególnie w okolicy ust i dziąseł. Choroba przebiega w kilku 

stadiach, początkowo zmiany przybierają postać ciemnobrązowych lub ciemno-

fioletowych plamek, które następnie przekształcają w blaszki, a potem w guzki [11]. 

Wykazano, że stosunek ryzyka rozwoju SCC do BCC po przeszczepie narządu 

wynosi 4:1 Zwraca się również uwagę na częstsze występowanie czerniaka i raka 

z komórek Merkla. Co więcej, nowotwory występujące u osób po przeszczepie częściej 

dają przerzuty. Największe ryzyko wystąpienia nowotworu skóry występuje po około 

5-10 latach od przeszczepu [13]. 
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Tabela 1. Najczęstsze nowotwory skóry po przeszczepie narządu 

Rodzaj nowotworu O ile jest zwiększone 

ryzyko tego nowotworu 

dla pacjentów po 

przeszczepie? 

Jaka jest 

śmiertelność 

u pacjentów po 

przeszczepie? 

Jak częsty jest ten 

nowotwór wśród 

pacjentów po 

przeszczepie? 

Rak 

kolczystokomórkowy 

100-krotnie Średnia Bardzo częsty 

Rak podstawno- 

komórkowy 

6-krotnie Niewielka Częsty 

Czerniak 2-krotnie Bardzo wysoka Bardzo rzadki 

Rak skóry z komórek 

Merkla 

24-krotnie Bardzo wysoka Stosunkowo rzadki 

Źródło: [1] i opracowanie własne 

3. Cel pracy 

Stale wzrastająca liczba nowotworów skóry u pacjentów po przeszczepie narządu 
w Polsce i na świecie skłania do podjęcia próby uporządkowania informacji na ten 
temat. Celem pracy było stworzenie zbioru informacji przedstawiających profilaktykę 
nowotworów skóry u pacjentów po transplantacji. 

4. Metoda 

Dokonano przeglądu piśmiennictwa w oparciu o bazy danych PubMed i Google 
Scholar, używając następujących fraz: „prevention after transplantation”, „skin cancer 
prevention”, „prevention of skin cancer after transplantation”, „preventive treatment 
after transplantation”. 

5. Zalecenia ogólne 

Dotychczas nie opracowano specjalnych zaleceń dotyczących screeningu i profi-
laktyki nowotworów skóry u chorych po przeszczepieniu narządu, a zasady badań 
przesiewowych są podobne do tych zalecanych w populacji ogólnej. U każdego chorego 
przed transplantacją należy ocenić ryzyko nowotworowe, a następnie w miarę możli-
wości indywidualizować leczenie immunosupresyjne po jego uwzględnieniu. Dla 
przykładu, w grupie wysokiego ryzyka rozwoju nowotworu należy unikać zwiększania 
dawek immunosupresji. Każdy chory powinien być poinformowany o potrzebie unikania 
nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne oraz stosowaniu kremów z wysokimi 
filtrami (co najmniej 30 SPF) na odsłonięte części ciała [14, 15]. Pacjenci powinni być 
poddani regularnym kontrolnym badaniom dermatoskopowym. Dodatkowo, takie 
badania jak: USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny 
oraz sigmoidoskopia/kolonoskopiai monitorowanie statusu wirusologicznego pod 
kątem potencjalnych zakażeń onkogennymi wirusami (HHV-8 czy HPV). U chorych 
z grupy wysokiego ryzyka rozwoju nowotworu lub u biorców ze zdiagnozowanym 
nowotworem oprócz leczenia onkologicznego należy każdorazowo rozważyć redukcję 
dawki immunosupresji [16].  

W badaniach naukowych wykazano, że większość pacjentów słabo przestrzega zasad 
stosowania filtrów przeciwsłonecznych zarówno przed jak i po przeszczepie [17]. 
Rozwiązaniem tego problemu jest wczesna edukacja pacjenta. U pacjentów bardziej 
świadomych i stosujących się do zaleceń lekarza występuje znacznie mniejsze ryzyko 
rozwoju nowotworu skóry. Wszystkie osoby powinny być kontrolowane w poradni 
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dermatologicznej – w celu wczesnego wykrycia potencjalnych zmian. Dodatkowo, 
oprócz badania skóry niezmiernie ważne jest badanie węzłów chłonnych przez lekarza. 
Pacjent powinien również zostać wyedukowany w kierunku samobadania skóry – 
przynajmniej raz w miesiącu powinien obejrzeć wszystkie swoje znamiona zwracając 
szczególną uwagę na każde nowe znamię lub zmiany wyglądu wcześniejszych zmian. 
Rozpoznanie niepokojących zmian i wczesne zgłoszenie się do lekarza znacznie 
przyspiesza proces leczenia i zwiększa szansę na usunięcie zmian, które mogą w przy-
szłości ulec progresji do nowotworu skóry. W pierwszych miesiącach po przeszczepie 
narządu pacjent powinien być poddawany badaniu skóry u lekarza co 3 miesiące. Jeśli 
po roku od transplantacji nie wystąpi nowotwór skóry, badania można wykonywać co 
6-12 miesięcy.  

W badaniach naukowych opublikowanych w 2019 roku przez Międzynarodową 
Agencję Badań nad Rakiem wykazano także, że picie kawy może zmniejszyć ryzyko 
rozwoju czerniaka złośliwego u kobiet oraz może zmniejszyć ryzyko raka podstawno-
komórkowego u mężczyzn i kobiet [18]. Z kolei spożywanie napojów alkoholowych 
może zwiększać ryzyko czerniaka i raka podstawnokomórkowego. Dlatego też należy 
pouczyć pacjenta o zmianie stylu życia i konieczności odstawienia napojów zawie-
rających alkohol [18, 19]. 

6. Terapia farmakologiczna 

W zapobieganiu wystąpienia nowotworu skóry u pacjentów po przeszczepie narządu 
istotna jest terapia farmakologiczna. Podstawowa terapia profilaktyczna dla osób 
z grupy wysokiego ryzyka SCC to doustna acytretyna. Acytretyna w dawce 25-30 mg 
dziennie u pacjentów po przeszczepie nerki stosowana przez dwa lata znacznie zmniej-
szyła występowanie SCC w Australii i Holandii. Harwood i wsp. [20] opisali korzystne 
działanie niskich dawek ogólnoustrojowych retinoidów (0,2-0,4 mg/kg). W czasie  
16-letniej obserwacji klinicznej autorzy wykazali zmniejszenie częstości występowania 
nowotworów skóry u pacjentów po przeszczepie, w przypadku stosowania wyżej 
wymienionych leków [20]. Stosowanie nikotyno amidów w dawce 500 mg 2 x dobę 
u pacjentów po przeszczepie chroni przed fotokarcynogenezą [21]. 

7. Leczenie immunosupresyjne 

Istotną kwestią jest odpowiednia dawka leków immunosupresyjnych. U pacjentów 
po przeszczepie narządu początkowo stosuje się wyższe dawki cyklosporyny, a następ-
nie, w miarę trwania terapii, dawki te są zmniejszane. Warto podkreślić, że w zależności 
od tego jaki narząd był przeszczepiony, rodzaj leków immunosupresyjnych oraz sche-
maty dawkowania mogą się różnić. Dodatkowo przy podawaniu tych leków trzeba 
uwzględnić: masę ciała, czynność wątroby i nerek. W pierwszych dwóch tygodniach 
po przeszczepie serca czy nerki standardowa dawka cyklosporyny wynosi 10-15 mg/kg 
masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Następnie dawka ta jest stopniowo 
obniżana, aż do dawki podtrzymującej która wynosi 6-10 mg/kg masy ciała na dobę 
w dwóch dawkach podzielonych. Spośród innych leków preferowane jest stosowanie 
mykofenolanu mofetylu niż azatiopryny [22]. W przypadku preparatów przeciwgrzy-
biczych również niezmiernie istotny jest odpowiedni ich dobór. Worykonazol zwiększa 
ryzyko raka kolczystokomórkowego skóry zwłaszcza u pacjentów leczonych powyżej 
15 miesięcy. W przypadku raka podstawnokomórkowego, ryzyko zwiększa itrakonazol 
i pozakonazol, zaś worykonazol nie wykazuje takiego działania [23]. W ostatnich latach 
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zwracano uwagę na rolę hamowania progresji nowotworów przez inhibitory kinazy 
mTOR (np. sirolismus) ze względu na ich bezpośrednie właściwości antyproliferacyjne 
i hamowanie angiogenezy. Badania nad stosowaniem inhibitorów mTOR wskazują 
zmniejszenie względnego ryzyka powstania nowotworu skóry innego niż czerniak de 
Novo w porównaniu z inhibitorami kalcyneuryny o 60% [24]. 

8. Leczenie zmian skórnych 

Mimo odpowiedniej edukacji i leczenia u wielu pacjentów występują zmiany 
skórne. W takiej sytuacji należy odpowiednio szybko zdiagnozować zmianę i wdrożyć 
leczenie. W przypadku zauważenia rogowacenia słonecznego zalecana jest terapia foto-
dynamiczna czy krioterapia. W przypadku licznych zmian (ok. 5) można zastosować 
leczenie uzupełniające w postaci miejscowych retinoidów. Gdy wystąpi rak podstawno-
komórkowy lub kolczysto komórkowy, zalecane jest wycięcie zmiany. W przypadku 
pojawienia się licznych zmian powinno się rozważyć zmniejszenie dawki immuno-
supresji. W przypadku przerzutowych zmian o charakterze raka kolczystokomór-
kowego należy rozważyć możliwość ich wycięcia i dodatkowo przeprowadzić ocenę 
węzłów chłonnych oraz obowiązkowo zredukować leczenie immunosupresyjne. 
W przypadku wystąpienia zmiany o charakterze mięsaka Kaposiego, oprócz wycięcia 
leczeniem preferowanym jest radioterapia. Gdy choroba szybko postępuje można 
rozważyć także chemioterapię oraz zmniejszyć dawki immunosupresantów [25, 26]. 

Tabela 2. Leczenie zmian skórnych 
Typ nowotworu: Leczenie 

podstawowe 
Leczenie 
systemowe 
(ogólnoustrojowe) 

Redukcja leczenia 
immuno-
supresyjnego 

Rogowacenie słoneczne Leki miejscowe 
Krioterapia, terapia 
fotodynamiczna 

- - 

Rak 
podstawnokomórkowy 
i kolczystokomórkowy 

Wycięcie - - 

Obecność licznych zmian 
o charakterze raka 
kolczystokomórkowego 

Wycięcie Doustne retinoidy Zalecane 

Wysokiego ryzyka rak 
kolczystokomórkowy 

Wycięcie lub 
chirurgia 
mikrograficzna 
metodą Mohsa 

- - 

Przerzutowy rak 
kolczystokomórkowy 

Wycięcie, 
limfadenektomia 

- Wymagane! 

Miejscowy nawrót raka 
kolczystokomórkowego 

Wycięcie lub 
chirurgia 
mikrograficzna 
metodą Mohsa 

- Zalecane 

Mięsak Kaposiego Wycięcie 
powierzchownych 
i niewielkich zmian,  
 radioterapia 

Szybko 
postępująca 
choroba – 
chemioterapia 
(doksorubicyna) 

Zalecane 

Źródło: [27, 28] i opracowanie własne 
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9. Zalecenia dla pacjentów 

Podsumowując, istnieją dostateczne dowody na to że leki immunosupresyjne 

zwiększają ryzyko nowotworów skóry. Konieczne jest, aby pacjenci zostali przebadani 

dermatologicznie przed przeszczepem, jeśli jest to możliwe, a także regularnie badani 

po przeszczepieniu narządu. Leczenie immunosupresyjne powinno być zindywidu-

alizowane i dostosowane do stanu danego pacjenta. Polecana jest poprawa edukacji 

pacjentów poddawanych przeszczepowi przed i po przeszczepie, aby byli świadomi 

ryzyka jakie niesie ze sobą terapia immunosupresyjna i jak rozpoznać na skórze 

zmiany podejrzane. Szczególnie istotna jest edukacja w zakresie korzystania z kremów 

z filtrem o SPF równym lub większym niż 30 [28]. Dodatkowo należy zalecić unikanie 

ekspozycji na słońce i stosowanie odzieży ochronnej. Mniej agresywne i bardziej 

zindywidualizowane leczenie immunosupresyjne może dodatkowo zmniejszać ryzyko 

wystąpienia raka. Istotne jest regularne wykonywanie badań dermatologicznych. Rak 

skóry po przeszczepie stanowi istotny problem, który wymaga wielodyscyplinarnego 

postępowania. Wczesne wykrycie zmian skórnych u biorców przeszczepów jest bardzo 

ważne. 
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Profilaktyka nowotworów skóry po przeszczepie narządu 

Streszczenie 

Nowotwory skóry są najczęstszym powikłaniem przeszczepu narządów u biorców, a częstość ich występo-

wania wzrasta proporcjonalnie do czasu trwania immunosupresji i różni się w populacji dzieci i dorosłych. 

Badania przeprowadzone wśród dzieci z przeszczepami nerek wykazały, że ryzyko raka kolczysto-

komórkowego skóry (SCC) jest trzykrotnie wyższe niż w populacji ogólnej, podczas gdy u dorosłych 

nawet 200 razy większe. Zaobserwowano również zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów skóry u osób: 

płci męskiej, w wieku > 50 lat czy z oparzeniami słonecznymi w wywiadzie. Celem pracy jest przed-

stawienie profilaktyki nowotworów skóry po przeszczepie narządu.  

Najczęściej obserwowane nowotwory skóry po przeszczepie to rak płaskonabłonkowy (SCC) i rak pod-

stawnokomórkowy (BCC) oraz mięsak Kaposiego. Wynikają one z różnych czynników. Należą do nich 

stan immunologiczny, dawka i czas immunosupresji. Stosowanie kremów z filtrem jest również istotne, 

gdyż zdecydowana większość nowotworów skóry jest wywoływana przez promieniowanie ultrafioletowe, 

a niektóre leki po przeszczepie sprawiają, że skóra jest bardziej podatna na uszkodzenia słoneczne.  

Podsumowując, zwiększone ryzyko raka skóry po przeszczepie wymaga profilaktyki i odpowiedniej 

edukacji pacjentów. Obejmują one unikanie ekspozycji na słońce i ochronę, taką jak filtry przeciwsłoneczne 

i odzież ochronna. Wczesne wykrycie raka u biorców przeszczepów jest bardzo ważne. Zapobieganie 

obejmuje regularne badania dermatologiczne. 

Słowa kluczowe: nowotwory skóry, transplantacja, profilaktyka nowotworów skóry 

Skin cancer prevention after organ transplantation 

Abstract 

Skin cancers are the most common complication of transplant recipient programs, the frequency of 

workshops in proportion to the duration of immunosuppression and some children and adults alike. 

Research studies among children with early transplants show that the risk of skin squamous cell carcinoma 

(SCC) is three times higher than that in adults, while in adults it is up to 200 times higher. An increased 

risk of skin cancer development has also been observed in male subjects aged more than 50 years or with 

a history of sunburn. The aim of the study is to present the prevention of skin cancer after organ 

transplantation. 

The skin cancers observed after transplantation are squamous cell carcinoma (SCC) and basal cell 

carcinoma (BCC) and Kaposi's sarcoma. One of various factors arise. These include the immune status, 

dose and duration of immunosuppression. The use of alternative creams is also an alternative, irresponsible 

skin falsehood of the skin is caused by ultraviolet radiation,  

some post-transplant medications that the skin is more susceptible to sun damage. 

In summary, the increased risk of skin cancer after transplantation requires prevention and information 

programs. Covering one sun exposure and protection, avoiding sunscreen and protective clothing. The 

early detection of cancer in transplant 

recipients is very important. Prevention includes regular dermatological examinations. 

Keywords: skin cancers, transplantation, prevention of skin cancer 
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Rak gruczołu krokowego – jeden z najczęstszych 

nowotworów złośliwych u mężczyzn:  

objawy, diagnostyka, leczenie  

1. Wstęp 

Rak gruczołu krokowego (RGK) stanowi istotny problem medyczny w krajach 

rozwiniętych, będąc drugą co do częstości przyczyną zgonów spośród chorób nowo-

tworowych u mężczyzn [1]. Dzięki wprowadzeniu badań przesiewowych wskaźnik 

wykrywalności RGK znacząco wzrósł, przez co szacuje się, że za 10 lat znajdzie się on 

na pierwszym miejscu pod względem zapadalności, wyprzedzając raka płuc, obecnie 

uznawanego za najczęstszy nowotwór u pacjentów płci męskiej [2].  

Należy podkreślić, że RGK może przebiegać bezobjawowo lub dawać objawy nie-

specyficzne, które często mylone są z łagodnym rozrostem prostaty. Istotnym pozostaje 

zatem zwrócenie uwagi społeczeństwa na wykonywanie badań przesiewowych, które 

zapewniają wczesne rozpoznanie choroby wiążące się z większą skutecznością leczenia. 

Dodatkowo ważne jest podkreślenie znaczenia profilaktyki raka stercza, która pozwo-

liłaby zmniejszyć ryzyko zachorowania.  

2. Epidemiologia  

RGK jest w Europie najczęstszym nowotworem litym rozpoznawanym w 214 

przypadkach na 1000 mężczyzn [3]. Niestety w Polsce wskaźnik zapadalności na raka 

gruczołu krokowego ciągle rośnie – w skali roku rozpoznaje się go u ponad 8000 

pacjentów (standaryzowany współczynnik zapadalności wynosi 29,9/100 tys.) [4]. 

Należy jednak podkreślić, że wskaźniki o których mowa powyżej, różnią się między 

sobą w zależności od rejonu świata nawet 25-krotnie, będąc najwyższymi w Nowej 

Zelandii, Australii, Europie Północnej i Zachodniej oraz Ameryce Północnej [5]. Po 

części powodem takich rozbieżności jest stosowanie odmiennej strategii badań 

przesiewowych oraz oznaczania stężenia antygenu specyficznego dla prostaty (PSA).  

Ryzyko zachorowania na RGK wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt między 

70 a 74 rokiem życia [4], a wśród wszystkich przypadków ponad 87% dotyczy 
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mężczyzn po 60 roku życia [6]. Należy jednak wspomnieć o ostatnich doniesieniach 

naukowych, według których na całym świecie zapadalność na RGK stopniowo wzrasta 

w przedziale od 15 do 40 lat, a tempo tego wzrostu jest stałe i szacowane na 2% 

rocznie od 1990 roku [7]. Zatem również młodzi mężczyźni powinni uświadomić sobie 

ryzyko wystąpienia niniejszej jednostki klinicznej.  

Rokowanie u chorego z rakiem stercza jest ściśle uzależnione od stopnia zaawan-

sowania choroby oraz od czasu pomiędzy rozpoznaniem RGK a rozpoczęciem leczenia. 

Dzięki użyciu coraz bardziej zaawansowanych metod diagnostycznych i zastosowaniu 

skutecznego leczenia, wskaźnik przeżycia stale rośnie, jednak w Polsce jest niższy, niż 

w Krajach Europy Zachodniej [8]. 

3. Klasyfikacja stopnia zaawansowania 

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Urologicznego stopień zaawansowania 

raka gruczołu krokowego określany jest na podstawie badania per rectum, multi-

parametrycznego rezonansu stercza, tomografii komputerowej wielofazowej brzucha 

i miednicy, scyntygrafii kości i w szczególnych sytuacjach – zdjęcia RTG klatki 

piersiowej [9].  

Klasyfikacja według stopnia zaawansowania klinicznego, ocena PSA oraz określenie 

stopnia złośliwości histologicznej stanowią podstawę wyboru właściwej i skutecznej 

terapii.  

3.1. Klasyfikacja TNM (Tumour Node Metastasis) 

Poszczególne oznaczenia (TNM) określają:  

 zaawansowanie guza pierwotnego (T); 

 obecność i rozległość przerzutów węzłowych (N);  

 obecność przerzutów odległych (M) [10]. 

Zgodnie z wytycznymi, klasyfikacja dotyczy raka płaskonabłonkowego i gruczo-

łowego stercza, natomiast nie obejmuje mięsaków i raków rozwijających się z nabłonka 

przejściowego (transitional cell carcinoma, urothelial carcinoma). Raki urotelialne 

gruczołu krokowego klasyfikuje się jak guzy cewki moczowej [11]. 

3.2. Typy morfologiczne raka gruczołu krokowego i Skala Gleasona  

3.2.1. Typy morfologiczne RGK 

Za najczęstszy nowotwór złośliwy stercza uznawany jest rak gruczołowy (adeno-

carcinoma). Do innych, rzadszych zaliczamy: rak z nabłonka przejściowego (urotelialny), 

guzy neuroendokrynne, mięsaki oraz chłoniaki [11]. 
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Tabela 1. Klasyfikacja TNM raka gruczołu krokowego 

 

 

Źródło: [9]  

3.2.2. Skala Gleasona 

Powyższa skala znajduje zastosowanie w ocenie stopnia złośliwości gruczolakoraka 

stercza [13]. Możliwe jest to jedynie na podstawie histopatologicznej oceny materiału 

pochodzącego z biopsji rdzeniowej lub preparatu uzyskanego operacyjnie. 

Skala Gleasona jest sumą punktów odzwierciedlających dwa dominujące typy 

złośliwości w danym guzie (od 1 do 5). Skala ta uwzględnia stopniowanie złośliwości 

w zakresie od 2 do 10, przy czym 2 odpowiada złośliwości (agresywności) najmniej-

szej, a 10 złośliwości największej. Utkanie można uznać za odpowiadające „dominu-

jącemu” typowi złośliwości, jeżeli obejmuje ono co najmniej 5% materiału tkankowego 

uzyskanego metodą biopsji [14]. 
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Rysunek 1. Skala Gleasona [12] 

4. Czynniki ryzyka 

Według Polskiego Towarzystwa Urologicznego istnieją trzy główne czynniki ryzyka 

rozwoju raka gruczołu krokowego. Należą do nich: wiek, pochodzenie etniczne oraz 

czynniki dziedziczne [9].  

Według piśmiennictwa wiek stanowi najważniejszy i niezależny czynnik ryzyka 

RGK – 75% przypadków zachorowania oraz 90% zgonów występuje u pacjentów po 

75. roku życia [15]. Jednak jak wcześniej wspomniano zdarzają się także sporadyczne 

przypadki pojawienia się niniejszej jednostki klinicznej u młodych mężczyzn. W tejże 

grupie wiekowej wskazuje się na następujące przyczyny: otyłość, brak aktywności fizycz-

nej, zakażenie wirusem HIV, obecność czynników rakotwórczych w środowisku [7]. 

Rak gruczołu krokowego najczęściej dotyczy mężczyzn pochodzenia afrykańsko-

karaibskiego i afrykańskiego, natomiast rzadziej występuje u Azjatów [5, 16].  

Istotne ryzyko rozwoju RGK zostało także powiązane z dziedziczeniem. Dowie-

dziono, że u mężczyzn:  

 których krewni pierwszego stopnia zachorowali na ten nowotwór, ryzyko jest 

dwukrotnie większe od ryzyka występującego u mężczyzn, których krewni nie 

chorują lub nie chorowali;  

 którzy mają co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia chorujących na ten 

nowotwór jest 5-11-krotnie większe niż u pozostałych [17, 18]. 

Należy wspomnieć także o postaci dziedzicznej raka gruczołu krokowego rozpo-

znawanej, gdy nowotwór występuje u więcej niż 3 krewnych lub u co najmniej dwóch, 

u których rak powstał w młodym wieku (przed 55. rokiem życia) [19]. Cechą charak-
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terystyczną pozostaje tutaj wcześniejsze rozpoznanie choroby (nawet o 6-7 lat 

w porównaniu z postacią RGK niedziedziczną).  

Wiele badań wskazuje również, że nieprawidłowo zbilansowana dieta i złe nawyki 

żywieniowe sprzyjają rozwojowi RGK. Zaleca się mniejsze spożycie tłuszczów 

zwierzęcych, a zwiększenie podaży owoców, kasz, wyrobów mącznych i warzyw [9]. 

Dodatkowo, za szczególnie predysponującą do rozwoju raka prostaty uważa się dietę 

bogatą w wapń [20, 21]. 

Do pozostałych czynników ryzyka zalicza się: podwyższony poziom androgenów, 

niektóre wzorce zachowań seksualnych (rzadkie współżycie płciowe, abstynencja 

seksualna, ale również, wśród mężczyzn homoseksualnych – posiadanie wielu partnerów 

seksualnych), nadmierne spożycie alkoholu, wzmożoną ekspozycję na promieniowanie 

ultrafioletowe i narażenie na czynniki zawodowe [22].  

5. Obraz kliniczny  

W początkowym stadium choroby rak gruczołu krokowego zwykle nie daje obja-

wów, a gdy te pojawią się łatwo pomylić je z łagodnym rozrostem prostaty. 

 

Rysunek 2. Budowa układu moczowego mężczyzny [23] 

Do najczęstszych objawów zalicza się:  

 słaby lub przerywany strumień moczu;  

 uczucie niepełnego wypróżnienia po oddaniu moczu; 

 niemożność oddania moczu lub trudności w rozpoczęciu lub zatrzymaniu prze-

pływu moczu; 

 potrzeba częstego oddawania moczu, zwłaszcza w nocy; 

 zaburzenia erekcji; 

 krew w moczu; 

 ból lub pieczenie podczas oddawania moczu [24]. 

Gdy choroba jest już w stadium miejscowo zaawansowanym lub rozsianym, to 

wielkość guza może powodować zaleganie lub zatrzymanie moczu w pęcherzu, czego 

konsekwencją długoczasową staje się wodonercze i niewydolność nerek. Dodatkowo 
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mogą występować objawy narządowe związane z obecnością zmian przerzutowych do 

okolicznych węzłów chłonnych (najczęściej miednicy) oraz do kości (powodując ból, 

deformacje kręgów czy złamania patologiczne), rzadziej przerzuty lokalizują się 

w płucach, mózgu i wątrobie [23]. 

W miarę postępu choroby obserwuje się także: ból w okolicy kręgosłupa lędźwio-

wego, objawy ucisku rdzenia kręgowego oraz utratę masy ciała i wyniszczenie.  

6. Diagnostyka  

Podstawę diagnostyki raka gruczołu krokowego stanowią: badanie gruczołu palcem 

przez odbytnicę (digital rectal examination – DRE), oznaczenie stężenia swoistego 

antygenu sterczowego (prostate-specific antigen – PSA) w surowicy oraz ultrasono-

grafia przezodbytnicza (transrectal ultrasonography – TRUS) [25].  

Ostateczną diagnozę można uzyskać poprzez obecność gruczolakoraka w wycin-

kach stercza pobranych metodą biopsji rdzeniowej (biopsy cores) lub w preparatach 

pooperacyjnych.  

6.1. Badanie per rectum  

Badanie to pozwala na wykrycie RGK, gdy jego objętość to minimum 0,2 ml. 

Według piśmiennictwa samo DRE pozwala wykryć nawet do 18% przypadków raka 

stercza [26]. Jeśli lekarz wykryje nieprawidłowości, jest to bezwzględne wskazanie do 

wykonania biopsji.  

 

Rysunek 3. Badanie gruczołu krokowego przez odbytnicę [23] 

6.2. Oznaczenie poziomu swoistego antygenu sterczowego (PSA) 

Prawdziwy przełom w diagnostyce raka gruczołu krokowego nastąpił wraz z pow-

szechnym oznaczaniem swoistego antygenu sterczowego u mężczyzn – swoistego dla 

tkanki gruczołowej stercza.  

Badanie polega na pobraniu krwi w warunkach laboratoryjnych i zalecane jest 

u mężczyzn po 50 roku życia, natomiast u mężczyzn rasy czarnej, mężczyzn z dodatnim 
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wywiadem rodzinnym lub mężczyzn-nosicieli mutacji genu BRCA1 – począwszy od 

45. roku życia. Prawidłowy wynik PSA całkowitego we krwi określa się na < 4,0 ng/ml.  

Należy wspomnieć jednak, że PSA może ulec zwiększeniu także w łagodnym 

rozroście stercza, stanie zapalnym, po cewnikowaniu pęcherza moczowego lub innych 

stanach nienowotworowych prostaty, lecz mimo tego nadal stanowi najlepszy czynnik 

prognostyczny rozwoju RGK [27]. 

Ogólnie przyjęto, że wyższa wartość PSA to większe ryzyko istnienia raka gruczołu 

krokowego. Zwrócono jednak uwagę że mimo niskiego PSA w surowicy u mężczyzn 

również wykrywano RGK [28]. 

Tabela 2. Ryzyko rozwoju RGK przy niskich wartościach PSA  

Poziom PSA (ng/ml) Ryzyko RGK 

0-0,5 6,6% 

0,6-1 10,1% 

1,1-2 17,0% 

2,1-3 23,9% 

3,1-4 26,9% 

PSA = swoisty antygen sterczowy 

Źródło: [9]  

6.3. Ultrasonografia przezodbytnicza (TRUS) 

Badanie polega na wprowadzeniu głowicy USG do odbytnicy, co umożliwia leka-

rzowi ocenę stanu gruczołu krokowego. Procedura jest w pełni bezbolesna, choć może 

wywołać u pacjenta przejściowy dyskomfort. 

6.4. Biopsja stercza 

Wskazaniami do wykonania biopsji stercza są: nieprawidłowy poziom PSA (nie 

jednorazowy, a zweryfikowany po kilku tygodniach tą samą metodą oznaczania) i/lub 

nieprawidłowy wynik badania palcem przez odbytnicę. Dodatkowymi czynnikami, 

które powinny zostać uwzględnione są także: wiek pacjenta, potencjalne choroby towa-

rzyszące i konsekwencje związane z leczeniem [9, 29, 30]. 

Biopsja stercza wykonywana jest pod kontrolą USG po podaniu leku przeciwbólo-

wego. Podczas zabiegu pobiera się wycinki z wybranych stref gruczołu krokowego, 

posiłkując się informacjami z mapy załączonej do rezonansu stercza sprzed biopsji. 

Gdy objętość gruczołu wynosi około 30-40 ml zalecane jest pobranie minimum 

8 wycinków z podkreśleniem, że pobieranie więcej niż 12 wycinków nie skutkuje 

uzyskaniem dodatkowych informacji niezbędnych do procesu diagnostycznego [31]. 

Warto podkreślić, że biopsja gruczołu krokowego jest badaniem niezwykle przy-

datnym, a przy tym cechuje się niskim odsetkiem powikłań, do których najczęściej 

zaliczają się: hematospermia (u około 17% pacjentów), krwiomocz makroskopowy 

(u około 14% pacjentów) i powikłania infekcyjne (u około 5% pacjentów) [31, 32].  

7. Leczenie  

Na wybór metody leczenia raka gruczołu krokowego ma wpływ stopień zaawanso-

wania choroby, ocena ryzyka (dokonywana na podstawie stężenia swoistego antygenu 

sterczowego oraz wartości w skali Gleasona), wiek chorego i spodziewany czas prze-
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życia [33]. Zespół lekarzy specjalistów zajmujących się pacjentem ma do rozważenia 

kilka różnych ścieżek terapeutycznych – leczenie chirurgiczne (prostatektomia rady-

kalna), radykalną radioterapię oraz leczenie systemowe (terapia hormonalna lub 

chemioterapia). 

7.1. Prostatektomia radyklana 

Historia prostatektomii radykalnej sięga początku XX wieku, kiedy pierwszy raz 

wykonano ten zabieg z dostępu przezkroczowego [34], natomiast w okresie późniejszym 

zaczęto korzystać także z dostępu załonowego [35]. Wiele lat stosowania i zdobyte 

doświadczenie pozwoliło zmniejszyć odsetek powikłań tego zabiegu i poprawić wyniki 

leczenia raka stercza [36, 37].  

Zabieg ten polega na usunięciu całego gruczołu krokowego, pomiędzy pęcherzem 

moczowym i cewką moczową, a także obejmuje resekcję pęcherzyków nasiennych 

z marginesem zdrowej tkanki okalającej. Często w przebiegu operacji usuwa się także 

obustronnie węzły chłonne miednicze [39]. Głównym celem tego zabiegu wśród męż-

czyzn o ograniczonym do stercza procesie nowotworowym i przewidywanej długości 

życia powyżej 10 lat, jest całkowite usunięcie nowotworu przy zachowaniu trzymania 

moczu i utrzymywania erekcji [39]. Likwidacja progu wiekowego przy kwalifikacji do 

wykonania zabiegu prostatektomii radykalnej spowodowała że nie dochodzi do dyskwa-

lifikacji pacjentów ze względu na wiek [40]. W wyniku tego działania, większego 

znaczenia w tym procesie nabrała szacunkowa długość życia pacjenta, a więc kwestia 

występowania u niego chorób współistniejących, zwiększających ryzyko zgonu niezwią-

zanego z chorobą podstawową [41, 42]. W ostatnich latach oprócz operacji z dostępu 

otwartego popularność zyskują techniki małoinwazyjne – radykalna prostatektomia 

laparoskopowa (LRP – laparoscopic radical prostatectomy) i radykalna prostatektomia 

wykonywana za pomocą robota (RALP – robot-assisted radical prostatectomy). 

Wykazano, iż techniki laparoskopowe w porównaniu do klasycznych cechują się 

mniejszym odsetkiem powikłań oddechowych i chirurgicznych, krótszym czasem 

hospitalizacji, ale większą ilością powikłań ze strony układu moczowo-płciowego [43].  

Zastosowanie prostatektomii radykalnej wydaje się być optymalnym rozwiązaniem 

dla pacjentów spełniających warunki kwalifikacji do zabiegu, których nowotwór 

ograniczony jest jedynie do gruczołu krokowego.  

7.2. Radykalna radioterapia 

Radykalną radioterapię można przeprowadzać w postaci napromieniania wiązką 

zewnętrzną lub brachyterapii (za pomocą źródeł radioaktywnych wprowadzanych do 

guza nowotworowego), ale należy nadmienić, iż możliwe jest łączenie obu tych postaci. 

Radioterapia to jedna z metod leczenia raka gruczołu krokowego ograniczonego do 

narządu [44]. Wybór postaci radioterapii zależy od dopasowania pacjenta do określonej 

grupy ryzyka raka stercza. Dokonuje się tego na podstawie stężenia PSA, wartości w skali 

Gleasona i stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu (klasyfikacja TNM) [45].  

Napromienianie wiązką zewnętrzną polega na zaaplikowaniu wysokoenergetycznych 

wiązek promieniowania pochodzących ze źródła położonego poza ciałem pacjenta. 

Zespół terapeutyczny dopasowuje rozkład dawki promieniowania do objętości i kształtu 

guza, aby zniwelować napromienianie okolic sąsiednich i zwiększyć dawkę promienio-

wania kierowaną bezpośrednio na guza [44, 46]. Obecnie złotym standardem jest 
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technika modulacji intensywności dawki (intensity modulated radiotherapy – IMRT), 

która odpowiednio kieruje wiązki i oszczędza zdrowe, okoliczne tkanki [44, 47]. Radio-

terapia z pól zewnętrznych cechuje się podobnymi długoterminowymi wynikami prze-

życia i zapewnia jakość życia na porównywalnym poziomie co operacja chirurgiczna 

[48]. 

Brachyterapia jest metodą radioterapii charakteryzującą się wprowadzeniem do 

zmiany nowotworowej lub w jej bezpośrednie pobliże źródła promieniowania [46]. 

Emitowane przez źródło promieniowanie wywiera wpływ jedynie na gruczoł krokowy, 

dzięki czemu unika się niepożądanego naświetlenia pęcherza moczowego i odbytnicy 

[49]. W zależności od grupy ryzyka raka stercza, w której znajduje się pacjent, u chorych 

z rakiem stercza ograniczonym do narządu, stosuje się ją samodzielnie lub w skoja-

rzeniu z radioterapią z pól zewnętrznych [47]. 

7.3. Leczenie systemowe 

Leczenie systemowe dotyczy głównie zaawansowanego stadium raka gruczołu 

krokowego. Jego podstawą jest hormonoterapia [50], natomiast coraz więcej raków 

stercza jest opornych na tę metodę leczenia, przez co drugim wyborem jest hormono-

terapia II rzutu lub chemioterapia. Rak stercza jest nowotworem hormonozależnym – 

wykazuje silną zależność od androgenów, szczególnie od jednego z metabolitów 

testosteronu, czyli dihydrotestosteronu (DHT) [51, 52]. Aby spowodować spowolnienie 

przebiegu choroby i zahamować wzrost guza należy ograniczyć dostęp hormonu dla 

komórek nowotworowych [50]. Hormonoterapię można prowadzić na zasadzie supresji 

wydzielania androgenów przez jądra, czyli ablacji androgenowej (drogą kastracji 

farmakologicznej lub chirurgicznej) lub poprzez zahamowanie działania krążących 

androgenów na poziomie receptorowym w komórkach stercza, poprzez wprowadzenie 

cząsteczek konkurujących (antyandrogenów) [38]. Metody te można łączyć – uzyskując 

całkowitą (maksymalną) blokadę androgenową [44].  

Hormonoterapia jest do tej pory najskuteczniejszym leczeniem wśród chorych 

z zaawansowanym rakiem stercza. Jednak, po wyczerpaniu okresu hormonowrażliwości 

choroba może stać się oporna na farmakoterapię antyandrogenową i wykazywać bio-

chemiczną lub radiologiczną progresję [53]. Oznacza to, iż rozwinął się rak gruczołu 

krokowego oporny na kastrację (castrate-resistant prostate cancer – CRPC) [45, 46]. 

Choroba postępuje pomimo bardzo niskiego (kastracyjnego) stężenia testosteronu. 

W takiej sytuacji można próbować zmienić leki hormonalne na inne (hormonoterapia 

II rzutu) lub wdrożyć chemioterapię. Do prowadzenia chemioterapii dopuszczonych 

jest kilka leków – docetaksel, estramustyna, leuprorelina, mitoksantron, triptorelina, 

epirubicyna, doksorubicyna, aminoglutetymid, bewacizumab i flutamid [54-56]. Wybór 

leczenia u pacjentów z CRPC uzależniony jest od stanu sprawności chorego, obecności 

objawów choroby podstawowej i chorób współistniejących oraz lokalizacji przerzutów 

[45, 55].  

8. Podsumowanie 

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najbardziej istotnych problemów klinicznych 

u mężczyzn. Liczba zachorowań na ten nowotwór dynamicznie wzrastała w ostatnich 

trzech dekadach. W Polsce jest drugim z najczęściej występujących nowotworów 

złośliwych u mężczyzn, zaraz po raku płuca. Powszechność nowotworu powoduje, iż 
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ciągle są prowadzone liczne projekty naukowe mające na celu wdrożenie nowych metod 

diagnostyki, leczenia, kontroli stanu zdrowia chorych czy też udoskonalenie już obowią-

zujących. Wprowadzenie do diagnostyki raka stercza na szeroką skalę oznaczania 

stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) wspólnie z badaniem per rectum 

zrewolucjonizowało ten obszar i umożliwiło wczesną diagnostykę nowotworu, który 

niejednokrotnie przez długi okres rozwija się bezobjawowo. Wczesne wykrycie umo-

żliwia szybsze rozpoczęcie leczenia, a to przekłada się na poprawę rokowań chorego. 
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Rak gruczołu krokowego – jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych wśród 

mężczyzn: objawy, diagnostyka, leczenie  

Streszczenie  

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej rozpoznawanych w Polsce nowotworów złośliwych 

wśród mężczyzn, ustępując pod względem częstości jedynie rakowi płuca. Ryzyko wystąpienia raka 

stercza wzrasta wraz z wiekiem i wynosi około 20% w 5 dekadzie życia, wzrastając do wartości 70% w 7 

dekadzie życia. Nowotwór ten najczęściej rozwija się wśród osób z dodatnim wywiadem rodzinnym 

w kierunku raka stercza, osób otyłych i stosujących dietę wysokotłuszczową, a także narażonych na 

wzmożone działanie androgenów. Wykazano również, iż mężczyźni rasy czarnej są obarczeni znacznie 

wyższym wystąpienia tego nowotworu, niż mężczyźni rasy białej. Najczęstszym typem morfologicznym 

raka stercza jest gruczolakorak, który przeważnie lokalizuje się w obwodowej części gruczołu. Rozwój 

nowotworu przez długi czas przebiega w sposób bezobjawowy. Wśród pierwszych objawów, często 

niecharakterystycznych, które pojawiają się kiedy guz nowotworowy jest na tyle duży, że uciska cewkę 

moczową wymienia się częstomocz, parcia naglące na mocz, uczucie niepełnego wypróżnienia pęcherza, 

czy też krwiomocz. Rak gruczołu krokowego w postaci zaawansowanej, jak każdy nowotwór złośliwy 

może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych i odległych narządów. Wśród nich dominują 

przerzuty do kości, płuc, mózgu i wątroby. Lokalizacja stercza w pobliżu odbytnicy, umożliwia przepro-

wadzenie badania przezodbytniczego (DRE – digital rectal examination), mogącego dostarczyć pierwszych 

informacji na temat nieprawidłowości w gruczole. Informacje te, wraz z podwyższonym stężeniem PSA, 

mogą być wskazaniem do przeprowadzenia przezodbytniczej biopsji stercza, której nieprawidłowy wynik 

jest podstawą rozpoznania nowotworu. Wybór możliwości terapeutycznych uzależniony jest od wielu 

czynników, m.in. stopnia zaawansowania choroby czy wieku chorego i obejmuje leczenie chirurgiczne, 

radioterapię, a także leczenie systemowe. 

Uświadomienie powszechności występowania, mechanizmu powstawania i obrazu klinicznego raka 

gruczołu krokowego, umożliwi szybszą diagnostykę, a szybsze wykrycie nowotworu wiąże się z wcześ-

niejszym rozpoczęciem leczenia i większą szansą wyleczenia chorego. 

Słowa kluczowe: Rak gruczołu krokowego, nowotwór złośliwy  

Prostate cancer – one of the most common malignant neoplasm among men: 

symptoms, diagnosis, treatment 

Abstract  

Prostate cancer is one of the most commonly diagnosed malignant neoplasms among men in Poland, 

second to lung cancer. The risk of prostate cancer increases with age and amounts to approximately 20% in 

the 5th decade of life, increasing to 70% in the 7th decade. This cancer most often develops among people 

with a positive family history of prostate cancer, obese people and people on a high-fat diet and also 

exposed to the increased effects of androgens. It has also been shown that black men are burdened with 

a significantly higher incidence of this cancer than white men. The most common morphological type of 

prostate cancer is adenocarcinoma, which is usually located in the peripheral part of the gland. The tumor 

development is asymptomatic for a long time. Among the first symptoms, often uncharacteristic, which 

appear when the tumor is large enough to compress the urethra, there are pollakiuria, urgency to urinate, 

the feeling of incomplete emptying of the bladder or hematuria. The advanced form of prostate cancer, like 

any malignant neoplasm, may metastasize to the surrounding lymph nodes and distant organs. Among 

them, metastases to bones, lungs, brain and liver are predominant. The location of the prostate near the 

rectum allows for a digital rectal examination (DRE), which can provide the first information about 

abnormalities in the gland. This information with an elevated PSA concentration, may be an indication for 

a transrectal prostate biopsy and her abnormal result enables to diagnose the cancer. The choice of 

therapeutic options depends on many factors, including the stage of disease advancement or the patient's 

age and includes surgical treatment, radiotherapy and systemic treatment. 

Awareness of the prevalence, mechanism of the formation and clinical manifestation of prostate cancer will 

enable faster diagnosis, and faster cancer detection is associated with earlier treatment initiation and 

a higher chance of curing the patient. 

Keywords: Prostate cancer, malignant neoplasm 
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Heterogenność raka trzonu macicy  

a perspektywy jego leczenia 

1. Wprowadzenie 

Rak trzonu macicy, zwany inaczej rakiem endometrium (EC – endometrial cancer), 

jest nowotworem złośliwym błony śluzowej macicy. Pod względem częstości występo-

wania wśród nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych znajduje się na 

drugim miejscu, po raku szyjki macicy. Rak endometrium jest także jednym z najczęściej 

występujących nowotworów złośliwych narządów płciowych kobiet w krajach rozwi-

niętych [1]. Przebieg choroby jest dla każdej pacjentki ciężki. Aczkolwiek objawy tego 

nowotworu mogą się różnić w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu i jego 

lokalizacji. Najczęściej EC towarzyszą objawy takie jak: obfite i bolesne miesiączki, 

objawy dyzuryczne, bolesność przy defekacji, dyspareunia, bolesność podbrzusza oraz 

promieniowanie bólu do okolicy krzyżowej kręgosłupa. Rzadziej spotykane jest 

krwawienie z odbytnicy czy bóle kończyn dolnych o charakterze rwy kulszowej [1, 2]. 

Rak trzonu macicy jest najczęściej wykrywany w szóstej i siódmej dekadzie życia. 

Ponad 90% przypadków jest diagnozowanych u pacjentek powyżej 50 roku życia, 

mniej niż 4% występuje u kobiet poniżej 40 roku życia. U około 80% kobiet EC rozpo-

znawany jest w I stopniu zaawansowania wg Międzynarodowej Federacji Ginekologii 

i Położnictwa (FIGO – International Federation of Gynecology and Obstetrics), 

w którym 5-letnie przeżycie wynosi ponad 95%. Wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy 

i wynosi 68% w przypadku lokalnego naciekania oraz 17% w przypadku przerzutów 

odległych EC [2]. 

2. Metodyka badań 

Niniejsza praca jest przeglądem literatury i najnowszych badań dostępnych w bazie 

Pubmed, dotyczących etiopatogenezy, typów histologicznych i molekularnych raka 

endometrium oraz wyników jego leczenia przy użyciu inhibitorów immunologicznych 

punktów kontrolnych PD-1/PD-L1. 

3. Statystyka i zachorowalność według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia rak trzonu macicy znajduje się na 

czwartym miejscu pod względem zachorowalności na nowotwory u kobiet w Polsce. 

Natomiast pod względem umieralności kobiet zajmuje w Polsce szóste miejsce [3]. 

Według Krajowego Rejestru Nowotworów z 2010 roku nowotwory złośliwe trzonu 

                                                                
1 Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry 

i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
2 Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
3 Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
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macicy stanowiły 7% zachorowań w populacji kobiet, a liczba zachorowań wyniosła 

5125 kobiet. Obserwowano około 2,5-krotny wzrost zachorowań od 1980 roku. Co 

ciekawe, w Polsce częstość zachorowań na raka endometrium była wyższa niż średnia 

dla krajów Unii Europejskiej. Wykazano, że nowotwory złośliwe trzonu macicy są 

przyczyną 3% zgonów w populacji kobiet, a liczba zgonów w 2010 roku wyniosła 

1042. Większość z nich (97%), odnotowano u chorych po 50 roku życia. Śmiertelność 

z powodu nowotworów trzonu macicy w Polsce jest niewiele wyższa niż przeciętna dla 

krajów Unii Europejskiej [4]. W Europie w 2012 r. wykryto 100 000 nowych zacho-

rowań (standaryzowany współczynnik – 13,6/100 000 kobiet). W Polsce w 2010 r. 

liczba ta wynosiła ponad 5000 (standaryzowany współczynnik – 14,8/100 000 kobiet) [2].  

4. Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju raka endometrium 

Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia raka błony śluzowej trzonu macicy 

są: otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, niepłodność, nierództwo, zespół 

policystycznych jajników, podwyższone stężenie estrogenów spowodowane hormo-

nalnie czynnymi guzami jajnika, niezrównoważona terapia hormonalna, wczesna mie-

siączka, późna menopauza oraz stosowanie tamoksyfenu w okresie pomenopauzalnym. 

Wykazano, że pacjentki leczone tamoksyfenem z powodu nowotworu sutka, mają 

zwiększone ryzyko rozwoju raka endometrium. Zależy to również od dawki i czasu 

trwania terapii oraz statusu menopauzalnego pacjentki [2]. 

Zaobserwowano także, że podwyższona wartość body mass index (BMI) zwiększa 

ryzyko rozwoju raka endometrium, ale korzystnie koreluje z szansą wykrycia nowotworu 

we wczesnym stadium zaawansowania wg FIGO, często o typie endometrioidalnym 

i wyższym stopniu zróżnicowania histologicznego nowotworu. Do grupy zwiększonego 

ryzyka rozwoju raka endometrium należą ponadto kobiety z zespołem Lyncha typu II. 

Nowotwór trzonu macicy w tej grupie koreluje wiąże się z niekorzystnymi progno-

stycznie czynnikami oraz gorszym rokowaniem. Ryzyko wystąpienie EC u pacjentek 

z zespołem Lyncha wynosi 60-70%. Zespół Lyncha wynika z mutacji linii zarodkowej 

w jednym z wielu genów mismatch repair (MMR) np. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. 

W populacji tych kobiet obserwuje się dziedziczne występowanie raka endometrium, 

głównie typu I, gruczolakoraka endometrioidalnego. Należy pamiętać, aby pacjentki 

poddawane były regularnym badaniom ginekologicznym i wizytom kontrolnym 

u lekarza specjalisty. Po 40. roku życia zaleca się operację redukującą ryzyko wystąpienia 

raka jajnika i endometrium, czyli histerektomię i obustronną adneksektomię [1, 2]. 

5. Heterogenność raka endometrium 

Wiadomo, że EC jest nowotworem heterogennym. Biorąc pod uwagę charaktery-

stykę patologiczną i molekularną wyróżnia się dwa typy raka endometrium: typ I, 

endometrioidalny oraz typ II, nieendometrioidalny [2].  

Typ I stanowi 80-90% diagnozowanych raków endometrium [1]. Charakterystycz-

nymi jego cechami są hormonozależność, oraz rozpoznawanie głównie w okresie pre-

menopauzalnym i perimenopauzalnym. U pacjentki występuje przerost endometrium, 

nie obserwuje się atrofii endometrium. Nowotwory typu I wykazują niskie zróżnico-

wanie histologiczne oraz niewielkie naciekanie myometrium [5]. Częściej na ten typ 

EC chorują kobiety w młodszym wieku, ze zwiększoną masą ciała. Typ I nowotworu 

trzonu macicy wykazuje zwiększony odsetek mutacji w genach K-ras, fosfatazy 
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i homologu tensyny (PTEN) oraz obecność MMR, skutkuje niestabilnością mikrosate-

litarną (MSI). Typ I raka endometrium ma lepsze rokowania [6]. 

Do typu II raka endometrium zalicza się: nowotwory surowicze, jasnokomórkowe, 

śluzowe, płaskonabłonkowe i niezróżnicowane. Typ nieendometrioidalny stanowi około 

10-20% diagnoz z czego 4-6% stanowią raki jasnokomórkowe, 2-3% surowicze, oraz 

1-2% raki śluzowe [2]. Nowotwór błony śluzowej trzonu macicy typu 2 występuje 

głównie w okresie pomenopauzalnym. Jest częściej rozpoznawany u kobiet szczupłych 

i starszych. Nie jest zależny od estrogenów. W rozwoju tego nowotworu dochodzi do 

atrofii endometrium i głębokiego naciekania myometrium [5]. Gruczolaki typu II 

wykazują wyższy stopień złośliwości oraz mają histologię inną niż raki endometrio-

idalne. Nowotwory te mogą wykazywać aneuploidie, mutację TP53 lub nadekspresję 

HER2/neu. Rokowania dla pacjentek z rakiem endometrium typu II są mniej korzystne 

niż w typie pierwszym [6]. Nowotwory surowicze charakteryzuje agresywny przebieg 

choroby. Wykazują one wysoki wskaźnik mutacji TP53 (90%) i około 30% mutacji 

HER2/neu. Wykazano, że surowicze guzy z obecnością mniej niż 10% komponenty 

surowiczej miały gorsze rokowania niż nowotwór typu endometrioidalnego w stopniu 

III wg FIGO. Natomiast nowotwory jasnokomórkowe stanowią około 4% wszystkich 

guzów macicy. W przypadku tego typu histologicznego zauważalny jest wysoki 

wskaźnik przerzutów utajonych w około 40% przypadków oraz niski odsetek 5-letnich 

przeżyć, wynoszące około 40%, niezależnie od stopnia zaawansowania nowotworu [7].  

5.1. Typy molekularny raka endometrium 

Biorąc pod uwagę podłoże molekularne, wyodrębniono cztery typy raka endome-

trium: ultramutated, z mutacją w genie polimerazy epsilon (POLE), hypermutated, 

z wysokim poziomem niestabilności mikrosatelitarnej, copy number low, pozbawiony 

mutacji w genie POLE i TP53 oraz niestabilności mikrosatelitarnej oraz copy number 

high, z obecnością mutacji w genie TP53. Wykazano, że przynależność do danego typu 

EC ma znaczenie prognostyczne, aczkolwiek wyniki analiz są sprzeczne i wymagają 

dalszej weryfikacji [8-10].  

The Cancer Genomic Atlas (TCGA) przedstawiło charakterystykę molekularną 373 

raków endometrium przy użyciu technologii opartych na macierzach i sekwencjo-

nowaniu. Profil molekularny guzów nowotworowych określono przy użyciu Real-time 

PCR [11]. Wyniki badań prezentuje tabela 1 i 2. 

Tabela 1. Somatyczne zmiany liczby kopii (SCNA) w typach molekularnych: 

KLASTER I 

POLE  

ultramutated 

 głównie guzy endometrioidalne; 

 zwiększony wskaźnik mutacji niesynonimicznych  

(non-synonymous mutation rates);  

 grupa o najlepszym rokowaniu. 

KLASTER II 

microsatellite 

instability 

hypermutated 

 głównie guzy endometrioidalne; 

 rzadsza amplifikacja 1q (33% guzów). 

 

KLASTER III 

copy-number low 
 głównie guzy endometrioidalne; 

 częstsza amplifikacja 1q (100% guzów); 

 krótszy czas wolny od progresji. 
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KLASTER IV 
copy-number high 

 guzy o typie „surowiczo-podobnym” („serous-like”); 

 częste mutacje w genie TP53 (90%); 

 niewielkie MSI (6%) i mniej mutacji PTEN (11%) niż w innych 
guzach endometrioidalnych (84%); 

 nawracające ogniska amplifikacji onkogenów MYC (8q24.12), 
ERBB2 (17q12) i CCNE1 (19q12), FGFR3 (4p16.3) i SOX17 
(8q11.23); 

 istotnie krótszy czas wolny od progresji niż klastrach I-III. 

Źródło: [11]  

Tabela 2. Analiza sekwencji egzomu 

PODTYP I 
POLE 
ultramutated 

 wysoka częstość mutacji (232 × 10-6 mutations per Mb); 
i unikalne widmo zmiany nukleotydów; 

 wysoka ekspresja ASNS i CCNB1. 

PODTYP II 
microsatellite 
instability 
hypermutated 
 

 częstość mutacji (18 x 10-6 mutations per Mb) guzów; MSI, 
większość z metylacją promotora MLH1; 

 obniżona ekspresja mRNA MLH1; 

 wysoka ekspresja fosfo-AKT;  

 niska ekspresja PTEN; 

 silnie metylowany podtyp (hipermetylacji promotora MLH1). 

PODTYP III 
copy-number low 
 

 częstość mutacji (2,9 × 10-6 mutations per Mb); 

 w większości raki stabilne mikrosatelitarnie (MSS) ; 

 wysoka częstość występowania mutacji CTNNB1; 

 zwiększona ekspresja receptora progesteronowego ( PGR ); 

 zwiększona ekspresja RAD50. 

PODTYP IV 
copy-number high 
 

 niski odsetek mutacji (2,3 × 10-6 m utations per Mb); 

 w większości guzów mutacje genu TP53 i wysoka 
częstotliwość FBXW7 (22%, Q = 0) and PPP2R1A  
(22%, Q = 1,7 × 10-16); 

 zwiększona deregulacji cyklu komórkowego (m.in. CCNE1, 
PIK3CA , MYC i CDKN2A ) i TP53 mutacji; 

 obniżony poziom fosfo-AKT; 

 minimalne zmiany metylacji DNA. 

Źródło: [11]  

Zgodne z doniesieniami TCGA, zwiększona ilość CDKN2A ułatwia odróżnienie 
raka surowiczego. Natomiast surowicze guzy macicy i około 25% guzów endometrio-
idalnych o wysokim stopniu złośliwości charakteryzowało się rozległymi zmianami 
liczby kopii, kilkoma zmianami metylacji DNA, niskim poziomem receptorów estro-
genowych/progesteronowych i częstymi mutacjami TP53 [11]. 

Wykazano, że cechy genomowe raka endometrium pozwalają na zmianę klasyfikacji, 
która może mieć wpływ na pooperacyjne leczenie uzupełniające kobiet z agresywnymi 
nowotworami narządu rodnego. Raki endometrioidalne zdiagnozowane we wczesnym 
stadium są często leczone uzupełniającą radioterapią. Podczas gdy guzy surowicze są 
leczone chemioterapią, podobnie jak w przypadku nowotworów w zaawansowanym 
stadium o obu podtypach histologicznych [11]. Znajomość mikrośrodowiska guzów 
umożliwia ich różnicowanie oraz zastosowanie najlepszej opcji terapeutycznej. Łatwiej 
jest dobrać indywidualną drogę terapeutyczną dla każdej pacjentki jeśli zna się typ jej 
nowotworu [12]. 
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6. Metody diagnostyki raka endometrium 

Ważnym elementem leczenia raka endometrium jest właściwe rozpoznanie nowo-

tworu. Diagnostyka składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi biopsja endo-

metrium, która może być wykonana jako biopsja aspiracyjna, biopsja celowana w trakcie 

histeroskopii lub za pomocą łyżeczkowania jamy macicy. Drugi etap polega na ocenie 

stopnia zaawansowania nowotworu za pomocą badania fizykalnego: badanie we wzier-

nikach, dwuręczne, per rectum i ocena węzłów chłonnych oraz badań obrazowych: USG 

jamy brzusznej oraz ultrasonografię przezpochwową. Materiał pobrany za pomocą 

biopsji podlega ocenie przez patomorfologa. Wynik materiału opisuje typ histologiczny: 

typ I – endometrioidalny lub typ II – nieendometrioidalny oraz stopień zróżnicowania 

histologicznego nowotworu (GRADE) [1].  

6.1. Klasyfikacja raka endometrium wg FIGO 

Adekwatne rozpoznanie raka endometrium jest niezbędne do podjęcia odpowied-

niego leczenia. Obecna klasyfikacja według FIGO została opracowana w 2009 roku 

i określa chirurgiczno-patomorfologiczny stopień zaawansowania [1, 2]. 

Tabela 3. Stopień zaawansowania klinicznego raka endometrium wg FIGO 

STOPIEŃ DEFINICJA 

Stopień I Nowotwór ograniczony do trzonu macicy 

A Brak nacieku lub głębokość nacieku < 50% mięśniówki 

B Naciek obejmuję >= 50% mięśniówki 

Stopień II Nowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie wychodzi poza macicę 

Stopień III Nowotwór nacieka lokalnie i regionalnie 

A Rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki 

B Przerzuty do pochwy i/lub przymacicz 

C Przerzuty do węzłów miednicy (C1) i/lub węzłów okołoaortalnych (C2) 

Stopień IV Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy i/lub odległe przerzuty 

A Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy 

B Przerzuty odległe obejmujące przerzuty do węzłów chłonnych jamy brzusznej 

i węzłów chłonnych pachwinowych. 

Źródło: [2] 

6.2. Ocena stopnia zróżnicowania histologicznego raka trzonu macicy 

Ocena stopnia zróżnicowania histologicznego nowotworu umożliwia określenie 

stopnia jego złośliwości biologicznej. Została ustalana na podstawie oceny stosunku 

utkania litego do utkania gruczołowego zmiany [1, 2]. 

Tabela 4. Stopień zróżnicowania histologicznego raka endometrium 

Stopień zróżnicowania Utkanie lite 

nowotworu 

Występowanie przerzutów do węzłów chłonnych  

miednicznych okołoaortalnych 

Wysoko zróżnicowany < 5% 5% 3% 

Średni zróżnicowany 6-50%   

Nisko zróżnicowany >50% 17% 28% 

Źródło: [2]  
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7. Metody leczenia raka endometrium 

Dobór odpowiedniej metody leczenia jest zależny od wyniku badania histopato-
logicznego – biopsji, oceny ultrasonograficznej i badania ginekologicznego. Dodat-
kowo niezbędna jest znajomość wywiadu rodzinnego pacjentki w kierunku zespołu 
Lyncha, chorób współistniejących czy wieku pacjentki [1, 2]. 

7.1. Zabieg operacyjny 

Podstawową metodą postępowania u pacjentek z rakiem endometrium jest zabieg 
operacyjny polegający na usunięciu macicy z przydatkami drogą pochwową lub 
brzuszną. W zależności od stopnia zaawansowania raka endometrium wg FIGO podej-
mowana jest przez lekarza decyzja o zakresie resekcji narządów rodnych [2]. Zabieg 
operacyjny jest stosowany gdy pacjentka ma chorobę ograniczoną do konkretnego 
obszaru i istnieje możliwość uzyskania cytoredukcji chirurgicznej [1]. 

7.2.  Hormonoterapia 

Innym sposobem leczenia EC jest hormonoterapia. Zaleca się ją u kobiet przed 
menopauzą, które mają plany prokreacyjne. Terapia ta wskazana jest dla pacjentek 
z wczesnym stopniem zaawansowania klinicznego (FIGO I), raka typu endometrio-
idalnego (EEC) o wysokim stopniu zróżnicowania histologicznego (G1 lub G2) oraz 
przy wznowie nowotworu. Ważne aby przed zastosowaniem terapii sprawdzić obecność 
receptorów hormonalnych. W leczeniu hormonalnym stosowany jest octan medroksy-
progesteronu lub octan megestrolu [1, 2]. 

7.3. Chemioterapia 

Rak endometrium jest nowotworem wrażliwym na chemioterapię. W chemioterapii 
EC wykorzystywane są antracykliny i pochodne platyny. Standardowo stosuje się terapię 
opartą o karboplatynę i paklitaksel. Cytostatyki te wykazują podobną skuteczność 
w leczeniu nowotworu, ale mniejszą toksyczność niż terapia z zastosowaniem cisplatyny, 
doksorubicyny i paklitakselu [2]. 

8. Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów immunologicznych 

punktów kontrolnych 

Immunoterapia jest rodzajem terapii biologicznej i działa pośrednio stymulując układ 
odpornościowy, którego zadaniem jest wykrycie i eliminacja komórek nowotworowych. 
Celem tej metody jest pobudzenie aktywności układu odpornościowego u chorych na 
nowotwór. Komórki nowotworowe mają zdolność unikania rozpoznania i eliminacji 
przez układ odpornościowy. Dzięki temu pozostają niezauważone przez komórki 
wrodzonej odporności w organizmie człowieka. W ciągu ostatnich kilku lat dokonano 
ogromnego postępu w dziedzinie immunoterapii. Zrozumiano w jaki sposób rak wymyka 
się spod nadzoru immunologicznego. Dzięki temu istnieje możliwość opracowania 
leczenia, które w odpowiedni sposób eliminuje komórki nowotworowe [13]. Immuno-
stymulujące terapie przeciwnowotworowe wykorzystują wcześniej istniejącą, ale 
nieskuteczną odpowiedź immunologiczną [14].  

Obecnie opracowane środki immunoterapeutyczne można podzielić na: leki ukie-
runkowane na blokowanie negatywnych sygnałów regulacyjnych (np. hamujące punkty 
kontrolne układu immunologicznego i tolerogenne enzymy) oraz środki bezpośrednio 
stymulujące szlaki immunogenne (np. agoniści receptorów kostymulujących). Inne 
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strategie immunostymulujące obejmują wzmacnianie prezentacji antygenu (np. szcze-
pionki), stosowanie egzogennych rekombinowanych cytokin, wirusów onkolitycznych 
i terapie komórkowe [14].  

Oprócz standardowej terapii, u kobiet w zaawansowanym stadium nowotworu 
konieczne są terapie celowane specyficzne dla zindywidualizowanych typów nowo-
tworów, takie jak immunoterapia. Aby terapia w raku endometrium była skuteczna 
powinna być spersonalizowana i dobrana pod określoną pacjentkę. W tym celu zasto-
sowano profilowanie ekspresji genów całego genomu, aby zidentyfikować grupę nowo-
tworów, które wykazują większą immunogenność [15]. W przypadku raka endometrium 
szczególną uwagę zwraca się na terapie z użyciem przeciwciał monoklonalnych 
blokujących immunologiczne punkty kontrolne (immune-checkpoints, ICPs), które 
w mechanizmie „negatywnej kostymulacji” warunkują przetrwanie komórek nowo-
tworowych [26]. W warunkach fizjologicznych, z udziałem limfocytów T regulatoro-
wych (Tregs) „negatywna kostymulacja” warunkuje równowagę pomiędzy efektywną 
odpowiedzią odpornościową a tolerancją wobec własnych antygenów [18, 19]. ICPs 
dostarczają sygnałów hamujących i mogą wpływać na odpowiedź limfocytów T czy 
komórek NK. Do ICPs należą receptory z rodziny CD28: antygen 4 związany z limfo-
cytem T cytotoksycznym (CTLA-4), receptor programowanej śmierci 1 (PD-1), B7-
H3, B7-H4, HHLA2 i VISTA oraz z nadrodziny Ig: 3 gen aktywacji limfocytów 
(LAG-3), TIGIT i CD96. Zidentyfikowano także ektonukleotydazy CD39, CD73 oraz 
transbłonową immunoglobulinę i mucynę 3 (TIM-3) [20, 21].  

Receptor PD-1 w fizjologicznie zdrowych tkankach odpowiada za wygaszanie 
późnej fazy odpowiedzi immunologicznej ze strony limfocytów T, zapobiegając w ten 
sposób nieodwracalnemu uszkodzeniu tkanek, wywołanemu nadmierną odpowiedzią. 
W przypadku tkanek objętych stanem zapalnym lub zmienionych nowotworowo, PD-1 
umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy supresją a aktywacją odpowiedzi odporno-
ściowej. Do pobudzenia receptora PD-1 dochodzi w wyniku przyłączenia ligandów 
PD-L1 lub PD-L2, których ekspresję wykazano w wielu nowotworach, zarówno na 
komórkach nowotworowych jak i układu immunologicznego [22]. Powstanie komp-
leksu PD-1/PD-L1 na powierzchni limfocytów T znacznie ogranicza ich aktywność 
efektorową. Skutkuje to upośledzeniem ich cytotoksyczności, ogranicza produkcję 
cytokin takich jak IL-2, IFN-γ oraz TNF-α.  

W przypadku komórek NK z ekspresją PD-1, ekspresja PD-L1 przez komórki 
nowotworowe umożliwia ucieczkę nowotworu spod nadzoru immunologicznego [22]. 
Receptor LAG-3 ulega ekspresji na aktywowanych limfocytach T (CD4+, CD8+), 
limfocytach B, komórkach NK, DC. Posiada on zdolność do wiązania się z obecną na 
komórkach prezentujących antygen cząsteczką MHC klasy II, wpływając tym samym 
na regulację swoistej odpowiedzi immunologicznej. Podobnie do cząsteczek PD-1 
i CTLA-4, LAG-3 negatywnie reguluje aktywację i proliferację limfocytów T oraz 
hamuje wytwarzanie cytokin. Receptor ten jest także silnym stymulatorem aktywności 
Tregs [23]. Kolejny receptor, TIM-3 w przeciwieństwie do PD-1 i LAG-3, wywiera 
swoją funkcję poprzez regulację apoptozy. Jego stymulacja prowadzi do śmierci 
komórek TIM-3+. Ponadto, TIM-3 promuje immunosupresję pośrednio, poprzez indu-
kowanie ekspansji komórek supresyjnych pochodzących z linii mieloidalnej (MDSCs). 
Poziom ekspresji PD-1, LAG-3, TIM-3 jest szczególnie podwyższony na dysfunk-
cyjnych i tzw. „wyczerpanych” limfocytach T, co zapobiega ich prawidłowej aktywacji. 
Wyczerpane limfocyty znacznie wolniej proliferują a ich funkcje efektorowe, takie jak 
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cytotoksyczność oraz produkcja cytokin zostają upośledzone. Dodatkowo, zmienione 
przez TME, komórki układu immunologicznego mają upośledzoną zdolność do rozpo-
znawania i prezentacji antygenów nowotworowych [17]. Wykazano, iż stają się one 
„sprzymierzeńcami” nowotworu poprzez podtrzymywanie chronicznego stanu zapalnego 
i indukowanie immunosupresji [8, 17]. 

Interakcja PD-L1 z receptorem PD-1 powoduje inaktywację limfocytów T cytotok-
sycznych, co zapobiega zniszczeniu komórek nowotworowych przez te limfocyty. 
Immunoterapia za pomocą przeciwciał monoklonalnych powoduję blokadę PD-1 lub 
PD-L1 i przywraca efekt cytotoksyczny limfocytów T [6].  

Kluczowym badaniem, które wpłynęło na rozwój immunoterapii w EC, było prze-
prowadzenie zintegrowanej charakterystyki genomowej raka endometrium przez The 
Cancer Genome Atlas. Umożliwiło to różnicowanie guzów pod względem meleku-
larnym z uwzględnieniem ich cech genetycznych i epigenetycznych oraz związanego 
z nimi rokowania [11]. Drugim badaniem było badanie KEYNOTE-028 (NCT02054806), 
oceniające bezpieczeństwo i skuteczność mAbs anty-PD-L1, u pacjentów z guzami 
litymi wykazującymi ekspresję PD-L1. Badanie to wykazało korzystny profil bezpie-
czeństwa i trwałe działanie przeciwnowotworowe pembrolizumabu w grupie pacjentek 
z zaawansowanym PD-L1-dodatnim rakiem endometrium [6].  

Wykazanie ekspresji ICPs metodą immunohistochemii lub RT-PCR na komórkach 
EC pozwoliło na zaprojektowanie badań przedklinicznych i klinicznych z zastosowa-
niem inhibitorów tych punktów [9, 12, 23, 24]. Obecnie pembrolizumab jest zatwier-
dzony przez FDA w terapii pacjentek z progresją EC po standardowym leczeniu, przy 
braku alternatywnych opcji terapeutycznych [8, 9]. Znalazł on także zastosowanie 
w leczeniu czerniaka i przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca [15]. 

Istotnym badaniem jest trwające międzynarodowe badanie 111 (identyfikator 
ClinicalTrials.gov: NCT02501096) lenwatynibu w skojarzeniu z pembrolizumabem 
u pacjentów z wybranymi guzami litymi (tj. niedrobnokomórkowym rakiem płuc, 
rakiem endometrium, rakiem kolczystokomórkowym głowy i szyi lub czerniakiem). 
We wstępnej analizie kohortowej pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium, 
które zostały wybrane niezależnie od statusu PD-L1, histologii lub statusu MSI guza, 
lenwatynib w skojarzeniu pembrolizumabem wykazał obiecującą skuteczność [27]. 

Ponadto wykazano, że analiza mikrośrodowiska guza (TME) ma znaczenie progno-
styczne dla terapii raka endometrium [6, 12]. Zaobserwowano, że limfocyty nacie-
kające guz (TIL) korelują z wydłużonym czasem przeżycia pacjentek. U kobiet z rakiem 
endometrium, zwiększona liczba cytotoksycznych limfocytów T (CTL) na granicy inwa-
zyjnej została uznana za wiarygodny niezależny czynnik prognostyczny przeżycia. 
Wykazano, że obecność nacieku limfocytarnego ma znaczenie prognostyczne w przy-
padku wielu nowotworów, w tym raka endometrium [15]. 

Właściwą opcją terapeutyczną wydaje się być zastosowanie immunoterapii w raku 
endometrium zwłaszcza w typach ultramutated, z mutacją w genie polimerazy epsilon 
(POLE) i hypermutated, z wysokim poziomem niestabilności mikrosatelitarnej (MSI). 
Obydwa typy charakteryzuje wysoka częstość mutacji. W mikrośrodowisku guza 
znajduje się wiele limfocytów naciekających guz oraz duża liczba neoatygenów. Ponadto 
w tych typach wykazano najwyższą ekspresję PD-1 i PD-L1 [12]. Wysokie obciążenie 
mutacjami wpływa na zwiększoną ekspresję PD-1, co daję lepszą odpowiedź na 
stosowaną immunoterapię [12]. 
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8.1. Immunoterapia pembrolizumabem w skojarzeniu z lewatynibem 

Immunoterapia z użyciem pembrolizumabu jest skuteczna w guzach MSI-H, jednak 

wydaje się mniej skuteczna w przypadku MSS (microsatellite stable). W celu zwięk-

szenia skuteczności immunoterapii przeprowadzono badania z zastosowaniem pembro-

lizumabu w skojarzeniu z lenwatynibem u pacjentek z zaawansowanym rakiem błony 

śluzowej trzonu macicy [27]. Lenwatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej typu I 

wykazującym silne działanie przeciwangiogenne. Zaobserwowano jego przeciwan-

giogenną aktywność w wielu guzach litych. W związku z powyższym, lenwatynib 

może okazać się obiecującym lekiem w terapii raka trzonu macicy [28]. Analizy oceny 

skuteczności koncentrowały się na pacjentkach, które wcześniej były leczone 

systemowo. Skojarzenie lenwatynibu z pembrolizumabem dało dobrą odpowiedź na 

terapię. U 84% pacjentek z guzem stwierdzono zmniejszenie zmian nowotworowych 

w stosunku do wartości wyjściowych, a u 30% stwierdzono maksymalne zmniejszenie 

o więcej niż 50%. Ocena skuteczności leczenia lenwatynibem w skojarzeniu z pembro-

lizumabem w zaawansowanym raku endometrium wymaga jednak dodatkowych 

badań. Modele eksperymentalne wskazują, że lenwatynib moduluje odporność na raka 

poprzez zmniejszenie supresji populacji makrofagów związanych z nowotworem, co 

powinno umożliwić wzmocnionym przez pembrolizumab limfocytom T zwiększenie 

aktywności przeciwnowotworowej. Na podstawie wyników tego badania lenwatynib 

w skojarzeniu z pembrolizumabem uzyskał przyspieszoną zgodę na leczenie pacjentek 

z zaawansowanym rakiem endometrium innym niż MSI-H lub dMMR, u których 

występuje progresja choroby po wcześniejszym leczeniu systemowym i które nie są 

kandydatkami do leczenia operacyjnego lub napromieniania [27]. 

9. Podsumowanie 

Rak endometrium cechuje się najwyższą śmiertelnością spośród wszystkich nowo-

tworów narządów płciowych u kobiet. Zajmuje czwarte miejsce pod względem umie-

ralności w populacji kobiet na świecie [15, 16]. Przyczyn tak niekorzystnych statystyk 

upatruje się w złożonej biologii, dużej heterogenności EC oraz zaburzeniom w funkcjo-

nowaniu układu immunologicznego [8, 17]. Jednakże poznanie mechanizmów tych 

zaburzeń w EC ciągle pozostaje wyzwaniem.  

Jednym z mechanizmów warunkujących przetrwanie komórek nowotworowych EC 

jest szlak PD-1/PD-L1.Wykazanie ekspresji tych cząsteczek na komórkach EC pozwo-

liło na zaprojektowanie badań przedklinicznych i klinicznych z zastosowaniem 

inhibitorów tych punktów [9, 12, 23, 24]. 

Pembrolizumab jest zatwierdzony do leczenia guzów litych z wysoką niestabil-

nością mikrosatelitarną (MSI-H) oraz niedopasowaniem naprawy (dMMR), przy 

progresji po wcześniejszej terapii i MSI-H z przerzutami po niepowodzeniu pierwszej 

linii terapii. Lenwatynib w skojarzeniu z pembrolizumabem wykazał obiecujące dzia-

łanie przeciwnowotworowe u pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium, 

u których wystąpiła progresja choroby po wcześniejszej terapii systemowej, niezależnie 

od statusu MSI guza. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie tych terapii wpłynie korzystnie 

na przeżycia pacjentek z rakiem endometrium [27]. 
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Hetrogenność raka endometrium a perspektywy jego leczenia 

Streszczenie  
Rak endometrium (EC) jest jednym z najczęściej diagnozowanych złośliwych nowotworów ginekolo-
gicznych u kobiet. Zachorowalność i śmiertelność z powodu tego nowotworu wciąż rośnie. Istnieje 
niewiele sposobów leczenia kobiet z zaawansowanym lub nawracającym rakiem endometrium. Skuteczną 
opcją terapeutyczną w tej grupie kobiet może okazać się terapia z wykorzystaniem inhibitorów immuno-
logicznych punktów kontrolnych. Szczególne nadzieje wiąże się z zastosowaniem przeciwciał monoklo-
nalnych anty-PD-1/PD-L1. Przeciwciało pembrolizumab zostało zarejestrowane jako lek do leczenia 
niektórych zaawansowanych guzów litych z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI) lub MMR-D. 
Terapia ta uwzględnia mikrośrodowisko guza i molekularną klasyfikację raka. Strategia immunoterapii 
zapobiega ucieczce komórek rakowych spod nadzoru immunologicznego. 
Niniejsza praca jest przeglądem literatury i najnowszych badań dostępnych w bazie Pubmed, dotyczących 
charakterystyki EC i wyników leczenia tego nowotworu przy użyciu inhibitorów punktów kontrolnych 
PD-1/PD-L1.  
Wyniki najnowszych badań dają nadzieję na poprawienie efektów leczenia, a zwłaszcza na wydłużenie 
czasu przeżycia pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium. Jednak nadal trwają badania nad 
skojarzeniem immunoterapii z innymi metodami leczenia. 
Słowa kluczowe: rak endometrium, immunoterapia, rak trzonu macicy, inhibitory immunologicznych 
punktów kontrolnych 

Heterogeneity in Endometrial Carcinoma and treatment prospects 

Abstract  
Endometrial carcinoma (EC) is the most commonly diagnosed gynaecologic malignancy in women. The 
incidence and mortality rate of this cancer are still increasing. There are a few treatment options for women 
with advanced or recurrent endometrial cancer. However, therapy based on the use of immune check-point 
inhibitors should be considered as an effective therapeutic strategy for EC. In particular, high hopes are 
associated with the use of anti-PD-1/PD-L1 monoclonal antibodies. Pembrolizumab has been approved as 
a medicine for treatment of some advanced solid tumors with high microsatellite instability (MSI) or 
mismatch repair deficiency (MMR-D). This therapy focuses on the tumor microenvironment and 
molecular classification of the cancer. Immunotherapy prevents the escape of cancer cells from the 
immune surveillance. 
In this review, we present the latest literature available in the Pubmed database on the EC characteristics 
and the results of treatment of the cancer using PD-1/PD-L1 check-point inhibitors. 
The results of the latest research give hope for increasing the effects of treatment and especially for 
increasing the survival time of patients with advanced endometrial cancer. However, there are still ongoing 
studies on combination immunotherapies with other methods of treatment. 
Keywords: endometrial cancer, immunotherapy, checkpoint inhibitors 
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Nieinwazyjny rak pęcherza moczowego  

i metody jego leczenia 

1. Wstęp 

Wśród wyzwań terapeutycznych współczesnej urologii istotne miejsce zajmuje 

leczenie raka pęcherza moczowego BC (bladder cancer), stanowiącego najczęstszą 

chorobę nowotworową układu moczowego. Szacuje się, że pod względem częstości 

występowania niniejsza jednostka kliniczna plasuje się na 4 miejscu wśród wszystkich 

nowotworów u mężczyzn, a na 11 u kobiet [1].  

Według piśmiennictwa u 85% pacjentów rozpoznaje się guz ograniczony do błony 

śluzowej pęcherza (Ta, T1, CIS), określany jako nieinwazyjny rak pęcherza moczowego 

(NMIBC) [2]. Do metod leczenia tego stopnia zaawansowania BC zalicza się między 

innymi: cystoskopową przezcewkową resekcję wszystkich widocznych zmian, dopęche-

rzową chemioterapię i/lub immunoterapię [3]. Mimo wielkiego postępu w tej dziedzinie, 

ciągle istnieje zapotrzebowanie na bardziej innowacyjne terapie, a odpowiedzią wydaje 

się być tutaj zastosowanie wirusów onkolitycznych, zdolnych do selektywnej replikacji 

w komórkach nowotworowych oraz ich lizy z jednoczesnym pozostawianiem prawi-

dłowych komórek w nienaruszonym stanie [2]. 

Celem niniejszej pracy jest omówienie dostępnych metod leczenia najczęstszego 

pod względem występowania – nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego oraz zwró-

cenie uwagi na najbardziej powszechne objawy kliniczne, towarzyszące chorobie, 

zwiększając tym samym świadomość i czujność onkologiczną społeczeństwa. 

2. Epidemiologia  

Rocznie na całym świecie odnotowuje się ponad 430 000 nowych przypadków 

zachorowania na raka pęcherza moczowego [1]. Wśród mężczyzn współczynnik 

występowania niniejszej jednostki klinicznej wynosi 9 przypadków na 100 000, 

natomiast u kobiet 2 na 100 000 [4]. W licznych publikacjach zwraca się uwagę na 

dane europejskie wskazujące na najwyższy stopień występowania RPM w Hiszpanii 

(41,5 dla mężczyzn i 4,8 dla kobiet), a najniższy w Finlandii (18,1 dla mężczyzn i 4,3 
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dla kobiet) [4], podkreślając równocześnie, że takie rozbieżności statystyczne, mogą 

wynikać z różnic w sposobie i jakości gromadzenia danych [5, 6].  

Według literatury około 90% pacjentów, u których zdiagnozowano raka pęcherza 

moczowego jest w wieku powyżej 55 lat. W momencie rozpoznania choroby średni 

wiek wśród mężczyzn wynosi 73 lata, a wśród kobiet 88 lat [7].  

Globalny współczynnik śmiertelności (standaryzowany wiekowo) wynosi 3 na 100 

000 dla mężczyzn oraz 1 na 100 000 dla kobiet [4]. Należy jednak wspomnieć, że trend 

śmiertelności znacząco różni się w poszczególnych krajach, co ma szczególny związek 

ze stopniem narażenia na czynniki sprawcze (palenie papierosów, ekspozycja zawo-

dowa) [8] oraz jakością opieki zdrowotnej [9].  

Jak w przypadku większości chorób nowotworowych, przeżycie jest ściśle uzależ-

nione od czasu rozpoznania i stanu zaawansowania do momentu rozpoczęcia leczenia.  

3. Podstawowe informacje na temat nieinwazyjnego raka pęcherza 

moczowego 

3.1. Definicja NMIBC 

Nieinwazyjny rak pęcherza moczowego stanowi najczęstszą manifestację raka 

urotelialnego. Opierajac się na klasyfikacji TNM, można wyróżnić następujące jego 

postaci:  

 brodawczakowate guzy ograniczone do błony śluzowej (Ta);  

 śródnabłonkowe raki, płaskie, wysokiego stopnia złośliwości (carcinoma in situ – 

CIS); 

 guzy naciekające blaszkę właściwą błony śluzowej (lamina propria mucosae) 

(T1) [10]. 

3.2. Klasyfikacja TNM (Tumour, Node, Metastasis) 

Poszczególne oznaczenia klasyfikacji (TNM) określają:  

 zaawansowanie guza pierwotnego (T); 

 obecność i rozległość przerzutów węzłowych (N);  

 obecność przerzutów odległych (M) [11]. 

W oparciu o klasyfikację TNM ustalany jest stopień zaawansowania nowotworu, co 

ma istotny wpływ na wybór odpowiedniego leczenia, a także rokowanie.  

Tabela 1. Klasyfikacja TNM raka pęcherza moczowego [12] 

T – Guz pierwotny 

TX Niemożność oceny guza pierwotnego 

T0 Brak dowodów na istnienie guza pierwotnego 

Ta Nienaciekający rak brodawczakowaty (non-invasive papillary carcinoma) 

Tis Rak śródnabłonkowy (in situ: „guz płaski” flat tumour) 

T1 Guz nacieka podnabłonkową tkankę łączną 

T2 Guz nacieka mięśniówkę 

T2a Guz nacieka połowę wewnętrznej warstwy mięśniowej 

T2b Guz nacieka całą mięśniówkę 

T3 Guz nacieka tkankę okołopęcherzową 

T3a Naciek stwierdza się mikroskopowo 
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T3b Naciek stwierdza się makroskopowo 

T4 Guz nacieka którykolwiek z następujących narządów: stercz, macicę, 

pochwę, ścianę miednicy, powłoki brzuszne 

T4a Guz zajmuje stercz, macicę lub pochwę 

T4b Guz nacieka ścianę miednicy lub powłoki brzuszne 

N – Węzły chłonne 

NX Nie ma możliwości oceny regionalnych węzłów chłonnych 

N0 Brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych 

N1 Przerzut do pojedynczego węzła chłonnego w obrębie miednicy właściwej 

(węzeł biodrowy wewnętrzny, zewnętrzny, zasłonowy, przedkrzyżowy) 

N2 Przerzuty do wielu węzłów chłonnych w obrębie miednicy właściwej 

N3 Przerzut do jednego lub wielu węzłów chłonnych biodrowych wspólnych 

M – Przerzut odległy 

MX Nie istnieje możliwość oceny odległego przerzutu 

M0 Brak przerzutów odległych 

M1 Przerzuty odległe 

Źródło: [12] 

3.3. Klasyfikacja histopatologiczna nienaciekających nabłonkowych raków 

pęcherza 

Tabela 2. Klasyfikacja WHO (World Health Organization) z 1973 i 2004 roku [13, 14] 

Klasyfikacja WHO z 1973 roku dotycząca przejściowokomórkowego raka 

brodawczakowatego 

Stopień 1: dobrze zróżnicowany 

Stopień 2: średnio zróżnicowany 

Stopień 3: słabo zróżnicowany 

Klasyfikacja WHO z 2004 roku dotycząca brodawczaka nabłonka pęcherza 

Zmiany płaskie 

Hyperplazja (zmiany płaskie bez atypii lub wyglądu brodawkowatego) 

Atypia reaktywna (płaskie zmiany z atypią) 

Atypia nieznanego charakteru 

Dysplazja nabłonka urotelialnego 

Rak śródnabłonkowy CIS 

Zmiany brodawczakowe 

Brodawczak przejściowokomórkowy (zmiana całkowicie łagodna) 

Brodawczakowy nowotwór nabłonka o niskim potencjale złośliwości 

Niskiego stopnia złośliwości brodawczakowy rak nabłonka 

Wysokiego stopnia złośliwości brodawczakowy rak nabłonka 

Źródło: [13, 14] 

Powyższa klasyfikacja zawiera dokładny opis histopatologiczny różnych stopni 

NMIBC, w którym wykorzystano swoiste kryteria cytologiczne i architektoniczne. 

3.4. Czynniki ryzyka 

Według piśmiennictwa najważniejszym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczo-

wego jest palenie tytoniu. Szacuje się, że stanowi ono przyczynę około 50% wszystkich 
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przypadków tej choroby [15]. Tak istotny wpływ na zachorowalność wynika z obecności 

amin oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w dymie tytoniowym, 

które wydalane przez nerki działają rakotwórczo na cały układ moczowy. 

Rak pęcherza moczowego najczęściej dotyczy mężczyzn i występuje liczniej wśród 

rasy białej [16].  

Ekspozycja zawodowa na szkodliwe związki chemiczne: aromatyczne aminy, 

policykliczne aromatyczne węglowodory oraz chlorowęglowodory stanowi drugi, co 

do częstości czynnik ryzyka NMIBC, odpowiadając za ponad 10% wszystkich 

przypadków [6]. Pracownicy zakładów przemysłowych, mający kontakt z barwnikami, 

farbami, przetwórstwem metali, czy wyrobami petrochemicznymi, uważani są za grupę 

szczególnie narażoną na zachorowanie na RPM [17-19]. 

Wskazuje się, że również czynniki genetyczne wpływają na zwiększone zachoro-

wanie na RPM, wymieniając wśród nich genetyczne warianty N-acetylotransferazy 2 

(NAT2) o powolnej acetylacji i genotypy zerowe transferazy glutationowej mu 1 

(GSTM1) [6]. Należy jednak podkreślić, że predyspozycje genetyczne pacjentów 

wciąż pozostają w sferze badań i nie są wystarczająco dobrze poznane. 

Za inne ustalone czynniki ryzyka RPM uznaje się:  

 starszy wiek (rozpoznanie choroby głównie w 7. dekadzie życia); 

 ekspozycja na promieniowanie jonizujące; 

 stosowanie leków (cyklofosfamid); 

 przewlekłe zakażenia pęcherza moczowego; 

 rak pęcherza moczowego w wywiadzie rodzinnym; 

 cukrzyca; 

 otyłość; 

 spożywanie dużych ilości przetworzonego mięsa czerwonego [20, 21]. 

3.5. Obraz kliniczny  

Najczęstszym objawem nienaciekającego raka pęcherza moczowego jest krwiomocz 

[22, 23]. Warto jednak podkreślić, że objaw ten jest niespecyficzny i może występować 

także w innych jednostkach klinicznych np. kamicy nerkowej, czy zakażeniu dróg 

moczowych, ale zawsze stanowi wskazanie do wizyty u specjalisty i poszerzenia 

diagnostyki.  

Według piśmiennictwa guzy Ta oraz T1 z reguły nie powodują dolegliwości 

bólowych, ani objawów z dolnej części układu moczowego (LUTS) [10]. 
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Rysunek 1. Budowa układu moczowego [11] 

Inne objawy, które powinny zaniepokoić pacjenta to:  

 potrzeba częstego oddawania moczu, zwłaszcza w nocy; 

 słaby lub przerywany przepływ moczu;  

 uczucie niepełnego wypróżnienia po oddaniu moczu (gdy guz znajduje się 
w pobliżu szyi pęcherza lub cewki moczowej); 

 ból podczas oddawania moczu; 

 bolesne parcie na pęcherz [24]. 
W zaawansowanym stadium choroby mogą wystąpić także objawy, związane 

z przerzutami [25]. Metastazy najczęściej umiejscawiają się w węzłach chłonnych, 
kościach, płucach, wątrobie i otrzewnej [26], powodując w zależności od narządu ból: 
miednicy, brzucha, kości, anoreksję, kacheksję, bladość, obrzęk kończyn dolnych, 
niewydolność nerek, czy objawy ze strony układu oddechowego [25]. 

3.6. Diagnostyka  

Diagnostykę powinno rozpocząć się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu 
z pacjentem w poszukiwaniu objawów alarmowych, mogących wskazywać na istnienie 
raka pęcherza moczowego. Ważne także, by zapytać o czynniki ryzyka, szczególnie 
o ekspozycję na szkodliwe substancje chemiczne. Niestety, badanie fizykalne nie 
ujawnia nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza [10]. 

3.6.1. Ultrasonografia  

Badanie ultrasonograficzne przezpowłokowe wykonywane jest w celu wstępnej 
oceny dróg moczowych. Do nieprawidłowości jakie mogą zostać wykryte podczas tej 
procedury zaliczamy: zmiany w nerkach, zastój moczu, wodonercze, czy zmiany 
w świetle pęcherza. Zwraca się jednak uwagę na fakt, iż w ultasonografii (USG) nie 
udaje rozpoznać się guzów CIS [10].  
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3.6.2. Urografia i tomografia komputerowa 

Urografia to badanie obrazowania układu moczowego po wcześniejszym podaniu 

środka cieniującego. Może ona uwidocznić ubytki wypełnienia (wskazując tym samym 

na obecność guzów) w kielichach, miedniczkach i moczowodach, a także ujawnić 

wodonercze [27-29]. 

Warto zaznaczyć, że w niektórych placówkach wykonuje się urograficzną tomo-

grafię komputerową (CT urografia), dostarczającą więcej informacji o stanie pacjenta, 

jednak dawka promieniowania jest wyższa, niż w przypadku urografii klasycznej [30]. 

3.6.3. Cytologia moczu i markery znajdujące się w moczu  

Wykonanie cytologii moczu stanowi ważne uzupełnienie badań u pacjentów 

z wysokim ryzykiem nowotworów urotelialnych, gdyż cechuje się wysoką wartością 

predykcyjną [31]. Cytologia okazała się być szczególnie przydatna przy rozpozna-

waniu guzów wysokiego stopnia (badanie oddanego moczu lub popłuczyn z pęcherza 

w poszukiwaniu złuszczonych komórek nowotworowych), jednak przy rozpoznawaniu 

NMIBC jej wartość jest niska [10]. 

Badanie markerów nowotworowych w moczu, cechuje się wyższą czułością, 

natomiast niższą swoistością w porównaniu z cytologią moczu [32]. Obecnie jednak 

żaden z markerów nie został przyjęty w zaleceniach jako standard diagnostyczny [10] 

ze względu na brak wystarczającej wiarygodności klinicznej [31]. 

3.6.4. Cystoskopia 

Powyższe badanie polega na wprowadzeniu przez cewkę moczową do pęcherza 

moczowego, narzędzia zwanego cystoskopem. Procedura ta umożliwia ocenę błony 

śluzowej pęcherza i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Podkreśla się istotę 

bardzo dokładnego badania całej wewnętrznej ściany pęcherza (rys. 2), by nie przeoczyć 

obecności guza. 

Możliwe jest także pobranie wycinków podczas jej wykonywania. Cystoskopii 

powinni być poddani pacjenci z krwiomoczem i istniejącymi czynnikami ryzyka RPM 

(np. palenie tytoniu, objawy dyzuryczne, ekspozycja na substancje chemiczne), nie-

zależnie od ich wieku.  

 

Rysunek 2. Diagram pęcherza moczowego [10] 
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3.6.5. Biopsja  

Powyższe badanie wykonuje się w celu ostatecznego rozpoznania RPM. Umożliwia 

ono także ocenę stopnia zaawansowania nowotworu, a co za tym idzie dobór naj-

bardziej odpowiedniego leczenia.  

4. Standardowe leczenie  

Podstawą terapii nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego jest endoskopowy 

zabieg przezcewkowej elektroresekcji guza (transurethral resection of bladder tumor – 

TURBT), który stanowi jednocześnie element leczenia jak i diagnostyki. Zabieg ten 

polega na usunięciu pod kontrolą wzroku zmiany nowotworowej w pęcherzu z dostępu 

przezcewkowego, którędy to do pęcherza wprowadzany jest resektoskop zakończony 

kamerą i wyposażony w pętlę do wycinania tkanek. Pobrany przez urologa materiał 

powinien zawierać margines zdrowej tkanki okalającej i elementy błony mięśniowej 

pęcherza, dzięki czemu będzie można ocenić czy nowotwór naciekał mięśniówkę 

pęcherza [33]. W przypadku niekompletnej elektroresekcji, wykrycia guza o wysokiej 

złośliwości (high grade) lub braku elementów błony mięśniowej w pobranym materiale, 

po 2-6 tygodniach od zabiegu dokonuje się powtórnego zabiegu TURBT (re-TURBT) 

[34, 35]. Pobrany materiał oddaje się do badania histopatologicznego, którego wynik 

powinien zawierać informacje o stopniu złośliwości nowotworu i głębokości nacie-

kania. Po zabiegu do pęcherza zostaje wprowadzony cewnik Foleya, mający na celu 

odprowadzanie moczu. Cewnik jest usuwany pod koniec pobytu pacjenta w szpitalu, 

który standardowo trwa 2-3 dni.  

Nieinwazyjny rak pęcherza moczowego cechuje się wysokim odsetkiem wystę-

powania wznów, a ich ryzyko zależy od wielkości zmiany pierwotnej, stopnia jej złośli-

wości i stwierdzenia w badaniu histopatologicznym materiału pobranego podczas 

TURBT obecności komórek in situ [36]. Opracowany został system do liczenia ryzyka 

wznowy i progresji raka (tab. 3), a także klasyfikacja zaproponowana w oparciu o ten 

system (tab. 4). Często wznowom może towarzyszyć progresja stopnia zaawansowania 

choroby [37]. Aby im zapobiec, po zabiegu przezcewkowej elektroresekcji guza stosuje 

się dopęcherzową aplikację chemioterapeutyków jak np. mitomycyna C lub dokso-

rubicyna według ustalonego cyklicznego schematu [38]. Podejmowanie takiego działania 

obniża roczne ryzyko wznowy o 12% [37]. Inną metodą, prowadzącą również do obni-

żenia ryzyka wznowy nowotworu i wykazującą przewagę nad stosowaniem dopęche-

rzowym mitomycyny C, jest leczenie dopęcherzowymi wlewkami BCG (Bacillus 

Calmette-Guerin) [39]. BCG jest atenuowaną szczepionką przeciwko gruźlicy. Połą-

czenie terapii BCG z TURBT także prowadzi do regresji choroby i zmniejsza ryzyko 

jej nawrotów [40, 41]. U chorych z średnim lub wysokim ryzykiem wznowy powinno 

stosować się kolejne dawki chemioterapeutyku, lub co najmniej 12 miesięczny cykl 

wlewek z BCG [42]. Ostateczny model terapii powinien być dostosowany do pacjenta.  

Pacjenci z rakiem pęcherza moczowego wymagają intensywnej kontroli i obserwacji. 

W ciągu dwóch pierwszych lat po przebytym TURBT należy wykonywać cystoskopię 

co trzy miesiące, a po tym okresie należy ją powtarzać przynajmniej raz na 6 miesięcy 

[43]. Za wyleczonego uznaje się pacjenta u którego w ciągu 5 lat nie wykryto wznowy 

procesu nowotworowego. 
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Tabela 3. System punktowy do obliczania ryzyka wznowy i progresji raka pęcherza moczowego [37]  

Czynnik prognostyczny Ryzyko wznowy (punkty) Ryzyko progresji 

(punkty) 

Liczba guzów   

Pojedynczy 0 0 

2 do 7 3 3 

≥ 8 6 3 

Wielkość guza   

< 3 cm 0 0 

≥ 3 cm 3 3 

Częstość wznowy   

Guz pierwotny 0 0 

≤ 1 wznowy w ciągu roku 2 2 

≥ 1 wznowy w ciągu roku 4 2 

Kategoria T   

Ta 0 0 

T1 1 4 

Współistnienie CIS   

Nie 0 0 

Tak 1 6 

Kategoria G   

G1 0 0 

G2 1 0 

G3 2 5 

Suma punktów 0-17 0-23 

Źródło: [37] 

Tabela 4. Klasyfikacja prawdopodobieństwa wystąpienia wznowy i progresji raka pęcherza moczowego [37] 

Suma punktów 

ryzyka wznowy 

Prawdopodobieństwo 

wznowy w ciągu 1 roku 

% (95% CI) 

Prawdopodobieństwo 

wznowy w ciągu 5 lat 

% (95% CI) 

Grupa ryzyka 

wznowy 

0 15 (10-19) 31 (24-37) Niskie ryzyko 

1-4 24 (21-26) 46 (42-49) Średnie ryzyko 

5-9  38 (35-41) 62 (58-65) 

10-17 61 (55-67) 78 (73-84) Wysokie ryzyko 

Suma punktów 

ryzyka progresji 

Prawdopodobieństwo 

progresji w ciągu 1 roku 

% (95% CI) 

Prawdopodobieństwo 

progresji w ciągu 5 lat 

% (95% CI) 

Grupa ryzyka 

progresji 

0 0,2 (0-0,7) 0,8 (0-1,7) Niskie ryzyko 

2-6  1 (0,4-1,6) 6 (5-8) Średnie ryzyko 

7-13 5 (4-7) 17 (14-20) Wysokie ryzyko 

Źródło: [37] 
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5. Leczenie onkolityczne 

Nowotwory będąc drugą najczęstszą przyczyną zgonu ludzi na świecie nieustannie 

są obiektem intensywnych badań naukowców. Pomimo opracowania różnych metod 

leczenia chorób nowotworowych, nadal nie znamy takiej, która gwarantowałaby 

całkowite wyleczenie. Ze względu na to zaczęto poszukiwać alternatywnych metod, 

z wykorzystaniem technik genetycznych, biologii molekularnej i biologii nowotworów 

[44]. Pozwoliło to na lepsze poznanie mechanizmów kontrolujących cykl komórkowy 

i proces kancerogenezy, dzięki czemu opracowano nowe punkty uchwytu terapii. Impli-

kacją tych badań był rozwój terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem wirusów. 

Wirusy onkolityczne (Oncolytic viruses – OV) charakteryzują się tym iż wybiórczo 

infekują i doprowadzają do lizy komórek nowotworowych, nie stwarzając zagrożenia 

dla prawidłowych komórek organizmu [45]. Wirusy te, mogą mieć różny mechanizm 

działania, począwszy od indukowania odporności przeciwnowotworowej czy zwięk-

szania wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię, po stanowienie wektora 

dla czynników wprowadzanych do ustroju, wywołujących śmierć komórek zmienionych 

nowotworowo [46]. Do wirusów wykorzystywanych jako wektory zaliczają się głównie 

herpeswirusy, adenowirusy i retrowirusy [47]. 

6. Wirusy onkolityczne w terapii raka pęcherza moczowego  

Jednym z nowotworów w którym z powodzeniem stosuje się leczenie wirusami 

onkolitycznymi jest nieinwazyjny rak pęcherza moczowego (NMIBC – non-muscle-

invasive bladder cancer). Wydaje się, że jest on idealnym nowotworem do leczenia 

z użyciem OV, gdyż dostęp przez cewkę moczową umożliwia łatwą dopęchorzową 

aplikację, co ma wpływ na ekspozycję nowotworu na wysokie stężenia OV [48]. 

Ponadto pęcherz moczowy zbudowany jest z trójwarstwowej ściany, istotnie ogranicza-

jącej narażenie ogólnoustrojowe, które niesie za sobą użyta metoda leczenia [49, 50]. 

Dzięki stosowaniu od wielu lat szczepionki BCG w nieswoistej, czynnej immuno-

terapii nienaciekającego błony mięśniowej raka pęcherza moczowego i powodzeniu tej 

metody, mamy świadomość immunowrażliwości raka pęcherza moczowego, która 

poniekąd odpowiada za dobre wyniki leczenia z zastosowaniem wirusów onko-

litycznych [51, 52]. 

Terapię wirusami onkolitycznymi należy rozważyć głównie u pacjentów którzy 

odmawiają lub nie są kwalifikowani do leczenia operacyjnego, a także tych których 

nowotwór nie reaguje na różne metody leczenia oszczędzającego. Kiedy dochodzi do 

wznowy nowotworu po wykorzystaniu możliwości leczenia, jaką jest chemioterapia 

dopęcherzowa, korzystne dla pacjentów może okazać się wkroplenie dopęcherzowe 

BCG [53, 54]. W sytuacji kiedy to leczenie zawodzi inne możliwości terapeutyczne są 

ograniczone, należy rozważyć dobrze rokującą metodę terapii wirusami onkolitycz-

nymi. Na atrakcyjność tej metody leczenia wpływ niewątpliwie ma też fakt, iż można 

ją łączyć z innymi standardowymi lekami przeciwnowotworowymi stosowanymi 

w chemioterapii [44]. Po terapii OV najczęściej obserwowano działania niepożądane 

w postaci objawów grypopodobnych, dyzurii i bólu pęcherza [55]. 
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7. Podsumowanie 

Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęściej występujących w Polsce 

nowotworów złośliwych. Każdego roku zapada na niego około 7 tysięcy osób, a 4 

tysiące umiera. Mimo faktu, iż średnia zapadalność w Polsce jest niższa niż średnia dla 

państw Unii Europejskiej, średnia dotycząca umieralności nadal pozostaje wyższa. 

W dużej mierze wpływ na to ma czas upływający od wystąpienia pierwszych objawów 

klinicznych sugerujących obecność nowotworu do jego rozpoznania. W nieinwazyj-

nym raku pęcherza moczowego okres ten był dłuższy niż 12 tygodni u 41% chorych, 

natomiast u 10% chorych diagnoza była stawiana powyżej 6 miesięcy od wystąpienia 

objawów. Nieinwazyjny rak pęcherza moczowego stanowiący około 70% rozpoznań, 

cechuje się dobrym rokowaniem i szerokim zakresem możliwości terapeutycznych. 

Niestety cechuje go również wysoki odsetek nawrotów, z których część wykazuje 

progresję do raka inwazyjnego. Po zastosowanym leczeniu pacjent powinien znajdować 

się pod długotrwałą i skrupulatną kontrolą, co umożliwi natychmiastową reakcję 

w sytuacji wykrycia wznowy.  
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Nieinwazyjny rak pęcherza moczowego i metody jego leczenia  

Streszczenie  

Rak pęcherza moczowego stanowi najczęstszą chorobę nowotworową układu moczowego. Pod względem 

częstości występowania niniejsza jednostka kliniczna plasuje się na 4 miejscu wśród wszystkich nowo-

tworów u mężczyzn, a na 11 u kobiet, stanowiąc tym istotne wyzwanie terapeutyczne. U 85% pacjentów 

rozpoznaje się guz ograniczony do błony śluzowej pęcherza, określany jako nieinwazyjny rak pęcherza 

moczowego (NMIBC). W niniejszej pracy poglądowej omówiono dostępne metody diagnostyczne i tera-

peutyczne z uwzględnieniem innowacyjnej metody z wykorzystaniem wirusów onkolitycznych. Zwrócono 

także uwagę na najczęstsze objawy kliniczne tej choroby, co ma na celu zwiększenie świadomości 

i czujności onkologicznej społeczeństwa.  

Słowa kluczowe: rak pęcherza moczowego, nieinwazyjny rak pęcherza moczowego, onkologia, urologia, 

wirusy onkolityczne 

Management of non-invasive bladder cancer 

Abstract 

Bladder cancer is the most common neoplastic disease of the urinary system. It is the 4th most commonly 

diagnosed malignancy in men and the 11th most common in women, thus constituting a therapeutic 

challenge. Around 85% of these patients are diagnosed with a tumour confined to the bladder mucosa, 

known as non-invasive bladder cancer (NMIBC). This review discusses the available diagnostic and 

therapeutic methods including the innovative method using oncolytic viruses. Attention was also given to 

the most common clinical symptoms of this disease, which aims to increase the awareness and cancer 

vigilance of the society. 

Keywords: bladder cancer, non-invasive bladder cancer, oncology, urology, oncolytic viruses 
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Terytorialne zróżnicowanie zachorowań na raka piersi 

u kobiet w województwie śląskim  

z uwzględnieniem źródła danych 

1. Wstęp 

Rak piersi (nowotwór złośliwy piersi, C50 wg ICD 10) jest najczęściej diagnozo-

wanym nowotworem złośliwym w populacji kobiet, zarówno na świecie, jak i w Polsce, 

szczególnie w okresie około i postmenopauzalnym [1, 2]. Z danych Międzynarodowej 

Agencji Badań nad Rakiem (IARC) wynika, że w 2018 roku liczba zdiagnozowanych 

przypadków C50 wynosiła 18,1 miliona, w tym aż 2,1 miliona to nowe przypadki, co 

stanowi ponad jedną czwartą wszystkich typów nowotworów zdiagnozowanych 

w populacji kobiet w tym roku na świecie [2, 3]. Rak piersi jest również najczęściej 

rozpoznawanym nowotworem złośliwym w populacji kobiet w Polsce, a liczba nowych 

przypadków diagnozowanych corocznie w tej populacji wynosi średnio ponad 

18 tysięcy [4]. W 2017 roku odsetek nowych przypadków C50 zdiagnozowanych 

u Polek stanowił 22,5% ogólnej liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, natomiast 

współczynnik zachorowalności wyniósł 91/100 000 kobiet. Wartości te utrzymują się 

od kilku lat na porównywalnym poziomie [5]. Ponadto analiza danych dotyczących 

nowych zachorowań na C50 w Polsce, w ostatnich dekadach wykazuje niemalże 300% 

wzrost współczynników zachorowalności, z 20/100 000 osób w 1980 roku do 52/100 

000 osób w 2011 roku, gdzie odsetek zachorowań w populacji mężczyzn wynosi 

zaledwie 1-2% [6].  

Nowotwór złośliwy piersi jest również drugim, po raku płuc, nowotworem powo-

dującym zgony w populacji kobiet [1]. W 2018 roku liczba odnotowanych przez IARC 

zgonów kobiet na świecie z tego powodu wynosiła 9,6 miliona [2]. W Polsce C50 jest 

jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności kobiet, powodując przeciętnie 

utratę około 4 lat życia [4]. Odsetek zgonów z tego powodu w populacji Polek wynosił 

w 2017 roku 14,8% i utrzymywał się od kilku lat na podobnym poziomie [5].  

Najliczniejszą grupą kobiet, u których rozpoznaje się raka piersi, są kobiety 

w wieku około i postmenopauzalnym, czyli w wieku od 45-69 lat. W tej grupie wiekowej 

rozpoznawanych jest ponad 50% wszystkich zachorowań na C50 w populacji kobiet. 

Liczba zgonów wynikających z przebytej choroby nowotworowej sutka stopniowo 

wzrasta aż do 60-go roku życia, po czym stabilizuje się w kolejnych latach [4]. W 2017 

roku w Polsce, odsetek nowych rozpoznań raka piersi wśród młodych kobiet w wieku 

20-44 lat, w odniesieniu do wszystkich zdiagnozowanych w tej grupie populacyjnej 

nowotworów złośliwych, wyniósł 27%, natomiast wśród kobiet w wieku po 65 roku 

życia odsetek ten stanowi 18% [5].  

                                                                
1 d200975@365.sum.edu.pl, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  
2 apiekut@sum.edu.pl, Zakład Zdrowia Środowiskowego, Katedra Zdrowia Środowiskowego, Wydział Nauk 

o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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Wśród czynników odpowiedzialnych za powstawanie raka piersi w populacji kobiet, 

coraz częściej, obok uwarunkowań genetycznych, dodatniego wywiadu rodzinnego, 

wieku lub nieodpowiedniego stylu życia, wskazuje się na toksyny obecne w środo-

wisku bytowania człowieka, takie jak kancerogenny kadm czy benzo(a)piren oraz tzw. 

endocrine disruptors – związki zaburzające gospodarkę hormonalną w organizmie, 

w tym: ftalany, bisfenol A oraz polichlorowane bifenyle [7-11]. Liczne badania sugerują, 

że narażenie środowiskowe wraz z niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka, jak 

predyspozycja genetyczna, wiek i ekspozycja hormonalna, powoduje istotny wzrost 

prawdopodobieństwa wystąpienia raka piersi w populacji kobiet [11, 12].  

Ograniczenie narażenia populacji kobiet na kancerogeny obecne w środowisku 

stanowi, obok właściwego stylu życia, najważniejszy element kompleksowej strategii 

zapobiegania powstawania nowotworów złośliwych piersi. Podstawą planowania wła-

ściwie wycelowanych działań profilaktycznych jest jednak dokładna analiza terytorial-

nego zróżnicowania zachorowań na daną jednostkę chorobową, w tym C50, która jest 

zależna od kompletności i spójności danych zdrowotnych [13, 14]. Istotność tego 

zagadnienia wskazał Parlament Europejski w rezolucji z 2010 roku, nakazując tworzenie 

krajowych rejestrów nowotworów, a Komisja Europejska uznaje tego typu rejestry 

jako narzędzie służące kontroli skuteczności realizowanych programów profilaktycz-

nych w zakresie walki z nowotworami złośliwymi [15, 16].  

W Polsce źródłami danych na temat liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, 

w tym C50, są Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) oraz Narodowy Fundusz 

Zdrowia (NFZ).  

KRN jest podstawowym i najdłużej działającym w Polsce (od 1952 roku) źródłem 

danych o zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych [17]. 

Wszystkie jednostki służby zdrowia, za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji 

nowotworów mają obowiązek zgłaszania do KRN każdy zdiagnozowany przypadek 

nowotworu złośliwego, a także dane o kontynuacji leczenia onkologicznego rozpo-

znanej wcześniej choroby nowotworowej [18]. Ponadto, zapisy ustawy regulującej 

funkcjonowanie pakietu onkologicznego nakładają na lekarzy udzielających świadczeń 

specjalistycznych w związku z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, obowiązek 

wypełnienia i przekazania do KRN Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego [19]. 

Pomimo obowiązujących regulacji prawnych administrator danych KRN zwraca 

uwagę na problem skutecznego pozyskiwania danych od poszczególnych podmiotów 

leczniczych, co skutkowało nie dorejestrowaniem danych na poziomie 6% w 2011 

roku [18, 20]. Działania kontrolne Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone w 2014 

roku wykazały natomiast, iż odsetek niedoszacowanych danych zebranych przez KRN 

w 2012 roku wyniósł 9% [21].  

Narodowy Fundusz Zdrowia jest administratorem kolejnej bazy, gromadzącej dane 

medyczne związane z realizacją świadczeń medycznych udzielonych w związku 

z rozpoznaniem i leczeniem wszystkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych, 

w Polsce. Efektem pośrednim gromadzenia tych danych jest obszerna baza, z której 

można uzyskać m.in. informacje dotyczące liczby chorych na poszczególne nowotwory 

złośliwe, w tym C50 u kobiet [22]. Wadą tego źródła informacji epidemiologicznych 

jest przede wszystkim brak danych o udzielonych świadczeniach medycznych 

w ramach sektora prywatnego, które nie są finansowane ze środków publicznych.  
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Niezależnie od źródła danych, rejestracja danych dotyczących liczby zdiagnozowa-

nych nowotworów w populacji jest niezbędna do prowadzenia właściwie celowanej, 

skutecznej profilaktyki pierwotnej. Bez kompletnych i rzetelnych danych na temat 

zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, na podstawie 

których możliwe będzie wskazanie terenów o zwiększonym ryzyku występowania 

omawianych schorzeń, nie będzie możliwe prowadzenie właściwie zaplanowanych 

działań prewencyjnych.  

2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza terytorialnego zróżnicowania zachorowalności na raka 

piersi w populacji kobiet, w wieku około i postmenopauzalnym, w województwie 

śląskim, na podstawie danych pozyskanych z dostępnych źródeł rejestrów nowotwo-

rów (KRN i NFZ), różniących się sposobem i zakresem zbierania danych. 

3. Materiał i metody 

Wykorzystane w pracy dane dotyczące liczby zachorowań na raka piersi w populacji 

kobiet w wieku około i postmenopauzalnym (45+ lat), w 19 miastach na prawach 

powiatu województwa śląskiego, odnotowane w latach 2016-2018, pochodzą z Krajo-

wego Rejestru Nowotworów (KRN) oraz Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Katowicach. Źródłem danych dotyczących liczby kobiet w wieku powyżej 

45 roku życia, zamieszkałych w analizowanych miastach, w latach 2016-2018 był 

Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

Pozyskane dane z KRN, NFZ i GUS posłużyły do obliczenia współczynników 

surowych zachorowalności na C50, w przeliczeniu na 100 000 kobiet w wieku około 

i postmenopauzalnym, w każdym poszczególnym roku badanego okresu, w 19 miastach 

województwa śląskiego, celem przedstawienia trendów zachorowalności oraz zobrazo-

wania zróżnicowania przestrzennego wielkości analizowanych współczynników. 

Surowe współczynniki zachorowalności obliczono, przy wykorzystaniu następu-

jących wzorów: 

 surowy współczynnik zachorowalności, określający liczbę zgłoszonych po raz 

pierwszy w danym roku kalendarzowym przypadków zachorowań na nowotwór 

złośliwy piersi (C50), w przeliczeniu na 100 000 kobiet w wieku 45+ lat, 

w danym mieście, został wyliczony wg wzoru: 

LZa 

IR = ------------------ x 100 000 

LP 

gdzie: 

 IR – współczynnik zachorowalności; 

 LZa – liczba zgłoszonych w danym roku kalendarzowym nowych zachorowań 

w danym mieście; 

 LP – liczebność badanej populacji kobiet w danym roku kalendarzowym, 

w danym mieście. 

Wszystkie dane liczbowe zebrano w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office 

Excel, w którym również dokonano obliczeń. 
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Obliczone współczynniki zachorowalności w latach 2016 oraz 2018 dodatkowo 

przedstawiono graficznie na mapach województwa śląskiego, celem zobrazowania 

dynamiki zachorowalności zaobserwowanej na przestrzeni 3 lat. Współczynniki zacho-

rowalności obliczone zarówno w 2016, jak i w 2018 roku zostały przydzielone do 3 

zakresów, oznaczonych na mapie 3 kolorami (grafitowym, średnim szarym i jasnym 

szarym), wykorzystując do tego średni arytmetyczny współczynnik zachorowalności 

kobiet w wieku 45+ na C50 obliczony dla wszystkich 19 analizowanych miast w 2016 

roku. Kolorem grafitowym oznaczono wszystkie miasta, w których obliczone współ-

czynniki zachorowalności w latach 2016 i 2018 były równe bądź wyższe niż średnia 

arytmetyczna dla Śląskich miast w 2016 roku. Z pozostałych współczynników zacho-

rowalności w 2016 roku, nieoznaczonych kolorem grafitowym, również obliczono 

średnią arytmetyczną. Miasta, w których wartości współczynników w latach 2016 

i 2018 były wyższe lub równe obliczonej średniej, oznaczono kolorem średnioszarym, 

a pozostałe kolorem jasnoszarym. 

4. Wyniki 

Rak piersi jest nieustająco wiodącą i coraz częstszą przyczyną zachorowań onkolo-

gicznych w populacji kobiet na świecie oraz w Polsce. Analiza danych dotyczących 

zachorowań na raka piersi w województwie śląskim, w latach 2016-2018, przedsta-

wiona poniżej, jest tego potwierdzeniem, gdzie w tak krótkim – 3-letnim okresie 

przeprowadzonych badań, średnia wartość współczynnika zachorowalności na tym 

terenie wzrosła o 3,7% (o około 13 przypadków na 100 000 kobiet), z 365,0/100 000 

kobiet (2016 rok) do 378,3/100 000 kobiet (2018 rok). 

Analizując średnie współczynniki zachorowalności na raka piersi w populacji 

kobiet w poszczególnych miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, obser-

wuje się duże zróżnicowanie pomiędzy wartością współczynników odnotowanych 

w poszczególnych miastach, sięgające, w skrajnych przypadkach aż 60% (około 175 

przypadków na 100 000 kobiet). Najwyższe średnie współczynniki zachorowań na 

nowotwór złośliwy piersi odnotowano: 

 w 2016 roku w Tychach – 463,9/100 000 kobiet i Częstochowie – 455,9/100 000 

kobiet;  

 w 2017 roku w Piekarach Śląskich – 466,0/100 000 kobiet i Sosnowcu – 

449,0/100 000 kobiet, 

 w 2018 roku w Chorzowie – 471,4/100 000 kobiet i Katowicach – 455,3/100 000 

kobiet (tab. 1). 

Miastami Śląska charakteryzującymi się najniższymi średnimi współczynnikami 

zachorowalności na raka sutka są: 

 w 2016 roku w Świętochłowicach – 288,0/100 000 kobiet oraz w Jastrzębiu 

Zdroju – 291,4/100 000 kobiet i Zabrzu – 291,6/100 000 kobiet, 

 w 2017 roku w Rybniku – 292,6/100 000 kobiet i Jaworznie – 298,7/100 000 

kobiet, 

 w 2018 roku w Dąbrowie Górniczej – 296,5/100 000 kobiet oraz Zabrzu – 

304,2/100 000 kobiet (Tab. I). 
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Tabela 1. Współczynniki zachorowalności na raka piersi w populacji kobiet w okresie około i pomeno-

pauzalnym (45+) w latach 2016-2018 (współczynnik na 100 000 kobiet) 

L.p. 
JEDNOSTKA 

TERYTORIALNA 

Lata 

2016 2017 2018 

1 Bielsko-Biała 364,3 359,4 353,3 

2 Bytom 403,2 334,3 409,4 

3 Chorzów 368,3 388,5 471,4 

4 Częstochowa 455,9 411,7 387,7 

5 Dąbrowa Górnicza 432,3 365,5 296,5 

6 Gliwice 309,6 405,7 379,6 

7 Jastrzębie-Zdrój 291,4 337,1 368,3 

8 Jaworzno 354,5 298,7 336,2 

9 Katowice 430,2 410,6 455,3 

10 Mysłowice 298,9 308,3 307,1 

11 Piekary Śląskie 382,8 466,0 404,4 

12 Ruda Śląska 359,9 365,1 377,5 

13 Rybnik 334,2 292,6 384,0 

14 Siemianowice Śląskie 317,3 338,8 394,5 

15 Sosnowiec 363,9 449,0 361,9 

16 Świętochłowice 288,0 318,3 366,0 

17 Tychy 463,9 405,9 452,7 

18 Zabrze 291,6 303,3 304,2 

19 Żory 425,5 338,7 377,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ i GUS 

 

Rysunek 1. Współczynniki zachorowalności na raka piersi w populacji kobiet w 2016 roku w miastach 

na prawach powiatu woj. śląskiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRN 
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Rysunek 2. Współczynniki zachorowalności na raka piersi w populacji kobiet w 2018 roku w miastach na 

prawach powiatu woj. śląskiego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRN 

Powyższe rysunki obrazują dynamikę zachorowalności na raka piersi kobiet 

zamieszkujących miasta na prawach powiatu województwa śląskiego w latach 2016-

2018, do zróżnicowania której posłużono się średnią wartością współczynników 

zachorowalności kobiet obliczoną dla 19 miast woj. śląskiego, odnotowaną w 2016 

roku, wynoszącą 365,0/100 000 kobiet. W 2016 roku w 8 miastach na prawach powiatu, 

spośród 19 badanych, odnotowano wyższe wartości współczynników od średniego 

współczynnika, i są to: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, 

Piekary Śląskie, Tychy oraz Żory. Dwa lata później zaobserwowano wyższe wartości 

współczynników zachorowalności od średniej dla 19 miast woj. śląskiego w 2016 r. już 

w 13 miastach Śląska, tj.: w Bytomiu, Chorzowie, Częstochowie, Gliwicach, Jastrzębiu 

Zdroju, Katowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Siemianowicach 

Śląskich, Świętochłowicach, Tychach i Żorach. Analizując średnie współczynniki 

zachorowań na nowotwór złośliwy piersi wśród kobiet, w poszczególnych miastach, 

zauważalne jest zróżnicowanie terytorialne. Najwyższe odchylenia powyżej średniej 

wartości współczynnika zachorowań dla tej jednostki chorobowej dla Śląska odnoto-

wuje się w Chorzowie – wzrost sięga niemal 29%, tuż za nim w Piekarach Śląskich 

i Tychach – odpowiednio: 27,7%, 27,1% oraz w Częstochowie i Katowicach (po 25%). 

Na przestrzeni badanych 3 lat najniższe wartości współczynnika zachorowalności 

odnotowuje się w Zabrzu, gdzie średnia liczba przypadków na 100 000 kobiet oscyluje 

w granicach 291,6-304,2.  
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W celu dokonania oceny skuteczności sprawozdawczości danych o nowych przy-

padkach raka piersi w populacji kobiet z Krajowego Rejestru Nowotworów, będącego 

głównym źródłem danych w tym zakresie w Polsce, zestawiono je z otrzymanymi 

danymi z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozyskane dane pozwoliły na sporządzenie 

porównawczych wykresów obejmujących dane w latach 2016-2018 (rys. 3-5). 

 

Rysunek 3. Liczba nowych przypadków C50 w populacji kobiet w wieku około i postmenopauzalnym 

w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, wykazanych przez NFZ i KRN w 2016 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRN i NFZ 

 

Rysunek 4. Liczba nowych przypadków C50 w populacji kobiet w wieku około i postmenopauzalnym 

w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, wykazanych przez NFZ i KRN w 2017 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRN i NFZ  

0 
50 

100 
150 
200 

250 
300 
350 
400 

KRN NFZ 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

KRN NFZ 



Terytorialne zróżnicowanie zachorowań na raka piersi u kobiet  

w województwie śląskim z uwzględnieniem źródła danych 

 

59 

 

Rysunek 5. Liczba nowych przypadków C50 w populacji kobiet w wieku około i postmenopauzalnym 

w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, wykazanych przez NFZ i KRN w 2018 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KRN i NFZ 

Liczba nowych zarejestrowanych przypadków zachorowań kobiet w wieku około 

i postmenopauzalnym na C50, sprawozdana przez Krajowy Rejestr Nowotworów 

z terenu 19 miast Śląska, w latach 2016-2018, jest aż dwukrotnie niższa od liczby 

nowych przypadków zachorowań kobiet, którym udzielono świadczeń zdrowotnych 

finansowanych przez ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia, będących wynikiem 

zachorowania na nowotwór złośliwy (C50) w latach 2016-2018, w badanych miastach 

Śląska. Dane o liczbie nowych przypadków C50 u kobiet pozyskane z KRN i ŚOW 

NFZ w latach 2016-2018 wynoszą: 

 2016: NFZ – 2480 => KRN – 1210 => 47%, 

 2017: NFZ – 2467 => KRN – 1152 => 47%, 

 2018: NFZ – 2540 => KRN – 1274 => 50%. 

Analizując pozyskane dane liczbowe nowych przypadków zachorowań obydwu baz 

danych, w każdym poszczególnym mieście obserwuje się większą liczbę przypadków 

sprawozdanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (średnio 47-50%), o dyferencji od 

14 przypadków w Świętochłowicach po 232 przypadki w Katowicach. Różnica 

w liczbie rejestrowanych przypadków zachorowalności na raka piersi przez KRN 

i NFZ kreśli trend terytorialnej zachorowalności odzwierciedlający swój przebieg 

w każdym z badanych lat: 2016, 2017, 2018, z niedoszacowaniem o średnio 47-50% 

przez KRN (rys. 3-5).  

5. Analiza wyników 

Rak piersi to ciągłe zagrożenie zdrowia i życia kobiet, szczególnie w wieku postme-

nopauzalnym, mimo najszerzej poznanej etiologii i najbardziej rozbudowanej strategii 

walki z tym typem nowotworu. Prognozy w tym zakresie dalekie są od optymizmu 

z uwagi na stale rosnący trend zachorowalności na raka piersi w Polsce, a skok zacho-
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rowań na C50 z 2015 roku wynoszący 52,9/105 na 91/105 w roku 2017 jest tej tezy 

niezaprzeczalnym dowodem [5, 23]. W niniejszym badaniu opartym na danych 

z Narodowego Funduszu Zdrowia, również wykazano zwiększoną zachorowalność na 

raka piersi wśród mieszkanek miast śląskich, w okresie około i postmenopauzalnym, 

o 3,7% na przestrzeni lat 2016-2018 (365,0/100 000 kobiet – 2016 rok, 378,3/100 000 

kobiet – 2018 rok).  

Wartości współczynników zachorowalności kobiet na raka sutka odnotowane 

w poszczególnych miastach województwa śląskiego, uzyskane w badanym okresie, 

wykazały znaczne zróżnicowanie, sięgające, w skrajnych przypadkach aż 175 nowych 

przypadków na 100 000 kobiet. Miastami, w których odnotowano najwyższe współ-

czynniki zachorowań były: Chorzów (471,4/100 000), Piekary Śląskie (466,0/100 

000), Tychy (463,9/100 000), natomiast w populacji kobiet w Świętochłowicach 

(288,0/100 000), Jastrzębie Zdroju (291,4/100 000) i Zabrzu (291,6/100 000) 

zarejestrowano najniższe współczynniki zachorowań. Podobnie wysokie terytorialne 

zróżnicowanie w zachorowaniach na nowotwory złośliwe u kobiet ogółem uzyskali 

Motnyk i in. [24], w swojej analizie danych za rok 2017 dla województwa śląskiego. 

W badaniu tym zakres standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowo-

twory złośliwe wśród kobiet w poszczególnych powiatach Śląska mieścił się od 

163,4/100 000 – 267,2/100 000 kobiet, z dyferencją 103,8 przypadków na 100 tysięcy 

kobiet. Autorzy biuletynu określili również, między innymi występowanie nierówności 

w zachorowaniach na raka piersi wśród mieszkanek powiatów Śląska w 2017 roku. 

Najwyższe standaryzowane współczynniki zachorowalności odnotowali w powiecie 

tarnogórskim – 65,6/100 000 kobiet, w Gliwicach – 62,2/100 000 oraz w powiecie 

wodzisławskim – 58,5/100 000 kobiet, zaś najniższe w powiecie kłobuckim z wartością 

26,7/100 000 kobiet, otrzymując zróżnicowanie 145% – 38,9 przypadków na 100 

tysięcy kobiet.  

Zróżnicowanie terytorialne zachorowań na raka piersi obserwuje się zarówno 

w obrębie danego województwa, pomiędzy powiatami, jak również w obrębie kraju, 

pomiędzy województwami. Duże zróżnicowanie w zachorowaniach na nowotwory 

złośliwe w populacji kobiet w Polsce, wykazała w 2014 roku Szkiela i in. [25], szacując 

odsetkowy udział zachorowań na raka piersi wśród wszystkich zachorowań na nowo-

twory złośliwe ogółem w latach 2001-2011. Autorzy tej publikacji potwierdzili naj-

wyższy udział we wszystkich zachorowaniach na nowotwory złośliwe wśród kobiet na 

raka piersi, jednak z dużą przestrzenną dysproporcją. Województwami wyróżniającymi 

się najwyższymi odsetkami zachorowań kobiet na raka piersi na swym terenie w roku 

2001 były kolejno: lubuskie (26,25%), warmińsko-mazurskie (25,80%), kujawsko-

pomorskie (25,57%), w 2011: zachodnio-pomorskie (27,89%), kujawsko-pomorskie 

(25,12%) i ponownie lubulskie (24,53%). Jednocześnie w tym samym okresie najniższy 

odsetek zachorowań na raka sutka odnotowano w województwach: w 2001 roku – 

lubelskim (18,24%), łódzkim (18,85%), świętokrzyskim (19,30%), w roku 2011 – 

świętokrzyskim (18,40%), podkarpackim (19,26%), lubelskim (20,24%).  

Choroby nowotworowe w Polsce rejestrowane są przez Krajowy Rejestr Nowo-

tworów. Przy wykorzystaniu tych danych formułowane są strategie walki z nowotwo-

rami oraz działania profilaktyczne w celu ich ograniczenia. Jest to główna dostępna 

baza danych o nowotworach złośliwych w kraju, warunkująca przeprowadzanie 
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wszelkich badań epidemiologicznych nie tylko dla świata nauki, lecz również dla 

organów państwa zajmujących się ochroną zdrowia obywateli. Jakiekolwiek występu-

jące błędy w tym systemie zaburzają znacząco obraz stanu zdrowia społeczeństwa 

obarczonego stałymi wzrostami zachorowań na choroby onkologiczne. W niniejszym 

badaniu, w oparciu o dane zaczerpnięte z NFZ i porównaniu ich z dostępnymi danymi 

w KRN, wykazano ogromne różnice pomiędzy rejestrami nowych przypadków 

zachorowań na raka sutka w obu bazach. Niedoszacowanie danych gromadzonych 

w ramach Krajowego Rejestru Nowotworów w badanym 3-letnim okresie 2016-2018, 

wyniosło odpowiednio 47%, 47% i 50%, i niewątpliwie budzi niepokój, z uwagi na 

płynące z tego faktu konsekwencje. Niedoszacowanie rejestracji nowych przypadków 

nowotworów złośliwych przez KRN wykazali również Wojcieszak i in. w publikacji 

z 2014 roku [26], w której porównali dane opublikowane przez KRN, dotyczące nowo 

zdiagnozowanych przypadków raka nerki w latach 2009-2011, z danymi otrzymanymi 

z NFZ o liczbie radykalnych i częściowych nefrektomii wykonanych w tym samym 

okresie. Autorzy badania podjęli się analizy na poziomie całego kraju oraz na poziomie 

czterech województw. Na każdym z tych poziomów uzyskali rozbieżności danych. 

Zgodność danych jaką uzyskali pomiędzy NFZ i KRN na poziomie krajowym 

wyniosła w roku 2009 – 89%, 2010 – 88%, w roku 2011 – 82%. W poszczególnych 

województwach wyciągnięto średnią z lat 2009-2011 i zaobserwowano w dwóch woje-

wództwach niedoszacowanie: w mazowieckim na poziomie 60% oraz w podlaskim – 

66%, oraz przeszacowanie nowych przypadków przez KRN w województwie 

lubuskim – 109% oraz w województwie podkarpackim – 123%. W 2014 roku również 

Więckowska i in. [27] dokonała wnikliwej analizy danych dot. rejestracji przypadków 

onkologicznych przez Krajowy Rejestr Nowotworów za rok 2011, uzyskując niedo-

szacowanie na poziomie 30%. Autorzy zsumowali wszystkich pacjentów wykazanych 

w systemie KRN, którzy powinni skorzystać ze świadczeń zdrowotnych z powodu 

schorzeń onkologicznych przynajmniej raz w roku 2011, uzyskując ilość numerów 

pesel – 670 500 osób, a rzeczywista liczba osób z konkretnym numerem pesel, 

rozliczona w ramach świadczeń publicznej opieki zdrowotnej w roku 2011, wyniosła 

803 000. W badaniu zaprezentowano też wyniki analizy pacjentów z 2011 roku 

z rozpoznaniami onkologicznymi, u których wykonano radykalny zabieg chirurgiczny 

i nie znaleziono ich w rejestrze KRN – 11%, dotyczył on głównie raka trzustki – 29% 

niezarejestrowanych pacjentów oraz raka prostaty – 23% niezgłoszonych chorych.  

Tworzenie modeli prognostycznych w oparciu o dane wątpliwej jakości, z systemo-

wymi błędami, utrudnia, a nawet uniemożliwia, poprawne określenie populacyjnych 

potrzeb zdrowotnych w zakresie zarówno skutecznego leczenia onkologicznego, jak 

i działań prewencyjnych ograniczających liczbę nowych zachorowań. 

6. Wnioski 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

 wykazano wzrost zachorowań na raka piersi w populacji kobiet w wieku około 

i postmenopauzalnym w 19 miastach na prawach powiatu województwa śląskiego, 

na przestrzeni badanych 3 lat (2016-2018); 
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 analiza danych wykazała istotne zróżnicowanie terytorialne występowania raka 

piersi u kobiet, wskazujące prawdopodobnie na znaczenie środowiskowych uwa-

runkowań procesu kancerogennego w obszarze gruczołu piersiowego; 

 zaobserwowano wyraźne różnice w ilości odnotowanych nowych przypadków 

zachorowań na raka piersi w populacji badanych kobiet, rejestrowanych przez 

Krajowy Rejestr Nowotworów i Narodowy Fundusz Zdrowia; 

 brak współpracy pomiędzy systemami KRN i NFZ powodujący niedoszacowanie 

danych o zachorowaniach na nowotwór złośliwy piersi, może skutkować niewła-

ściwie zaplanowaną strategią z zakresu opieki onkologicznej.  
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Terytorialne zróżnicowanie zachorowań na raka piersi u kobiet w województwie 

śląskim z uwzględnieniem źródła danych 

Streszczenie 

Rak piersi (C50) jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym w populacji kobiet w Polsce, 

szczególnie w okresie około i postmenopauzalnym. Źródłami danych o zachorowaniach na C50 wśród 

kobiet w Polsce są Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN). Od 

kompletności i spójności tych danych zależy dokładność dalszych analiz tj. analiza terytorialnego zróżnico-

wania zachorowań na daną jednostkę chorobową, która jest podstawą tworzenia właściwie wycelowanych 

działań profilaktycznych. Celem pracy była analiza terytorialnego zróżnicowania zachorowalności na raka 

piersi w populacji kobiet w wieku około i postmenopauzalnym w województwie śląskim, na podstawie 

danych pozyskanych z dostępnych źródeł rejestrów nowotworów (KRN i NFZ), różniących się sposobem 

i zakresem zbierania danych. Materiał badawczy stanowiły dane gromadzone w związku z rozpoznaniem 

C50 w populacji kobiet w wieku 45-69 lat, pozyskane z KRN oraz NFZ, odnotowane w latach 2016-2018. 

Na podstawie surowych danych obliczono współczynniki zachorowalności na C50 oraz przedstawiono ich 

dynamikę i zróżnicowanie terytorialne dla 19 miast województwa śląskiego. Surowe dane dotyczące liczby 

nowych przypadków zachorowań kobiet na C50, pozyskane z NFZ i KRN, posłużyły również do porów-

nania obu źródeł danych. W wyniku badań stwierdzono istotne zróżnicowanie w zachorowalności kobiet 

na C50 pomiędzy 19 miastami województwa śląskiego. Ponadto wykazano wyraźne różnice w ilości 

odnotowanych nowych przypadków zachorowań na C50 w populacji badanych kobiet, odnotowanych 
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przez KRN i NFZ. Zróżnicowanie współczynników zachorowalności kobiet na C50 może wskazywać na 

znaczenie środowiskowych uwarunkowań procesu kancerogennego. Ponadto różnice w danych pomiędzy 

KRN a NFZ świadczą o ograniczeniach systemu zarządzania opieką zdrowotną związanych z brakiem 

współpracy pomiędzy dwoma systemami, prowadzące do niewłaściwego planowania działań z zakresu 

opieki onkologicznej.  

Słowa kluczowe: rak piersi, NFZ, KRN, województwo śląskie 

Territorial differentiation of breast cancer incidence in female population 

in Silesia Province, taking into account the data source 

Abstract 

Breast cancer (C50) is the most frequently diagnosed malignant neoplasm in the female population in 

Poland, especially in the peri and postmenopausal period. The sources of data on C50 cases among women 

in Poland are the National Health Fund (NHF) and the National Cancer Registry (NCR). Accuracy of 

further analyzes depends on the completeness and coherence of these data. Data quality affects, among 

others the quality of the analysis of territorial differentiation of incidence in a given disease entity, which is 

the basis for the creation of properly targeted preventive measures. The aim of the study was to analyze the 

territorial differentiation of breast cancer incidence in the population of pre and postmenopausal women in 

the Śląskie Voivodeship, based on data obtained from available sources of cancer registers (NCR and 

NHF), differing in the method and scope of data collection. The research material consisted of data collected 

in connection with the diagnosis of C50 in the population of women aged 45-69, obtained from the NCR 

and the National Health Fund, recorded in 2016-2018. On the basis of raw data, the C50 incidence rates 

were calculated and their dynamics and territorial differentiation for 19 cities of the Silesia Province were 

presented. Raw data on the number of new cases of C50 cases in women, obtained from the NHF and the 

NCR, was also used to compare the two data sources. As a result of the research, a significant differen-

tiation in the C50 incidence of women was found between 19 cities in the Śląskie Voivodeship. Moreover, 

clear differences were shown in the number of new cases of C50 cases in the population of the studied 

women, recorded by the NCR and the NHF. Differentiation of the C50 incidence rates in women may 

indicate the importance of environmental determinants of the carcinogenic process. Moreover, the 

differences in the data between the NCR and the NHF indicate the limitations of the health care mana-

gement system related to the lack of cooperation between the two systems, leading to inadequate planning 

of oncological care activities. 

Keywords: breast cancer, NHF, NCR, Silesia Province 
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Pielęgnacja pacjenta  

z guzem chromochłonnym nadnerczy 

1. Wprowadzenie  

Guz chromochłonny (PCC, barwiak chromochłonny lub pheochromocytoma) jest 

guzem rozwijającym się z komórek chromochłonnych układu współczulnego, czyli 

takich, które zdolne są do syntezy i wydzielania katecholamin oraz rzadziej dopaminy 

[1]. Dzieje się tak w momencie odebrania przez nie sygnału pochodzącego z włókien 

nerwowych układu sympatycznego. Pheochromocytoma jest traktowana, jako typ 

Paraganlioma (Przyzwojaka) będącego mniej skonkretyzowanym terminem opisującym 

guz neuroendokrynny – wyłącznie jednak, jeżeli rdzeń nadnercza określimy mianem 

ciała przyzwojowego. Szczególnie w literaturze medycznej anglojęzycznej możemy 

spotkać się ze skrótem „PGL”, za którym kryje się określenie występowania obu 

schorzeń, jako zespołu [1, 2]. 

W przypadku PCC możemy spotkać się także z określeniem: „nowotwór 10%”, 

gdyż statystyki prowadzone wśród pacjentów wskazują jakoby 10% wykrytych guzów 

występowało poza obszarem nadnerczy, 10% obejmowało nadnercze lewe i prawe 

jednocześnie, 10% wykazywało złośliwość, 10% powracało po wcześniejszym chirur-

gicznym całkowitym usunięciu guza [3, 4]. 

Pheochromocytoma to nowotwór, który charakteryzuje się przede wszystkim szerokim 

spectrum często niejednorodnych, niecharakterystycznych objawów klinicznych, które 

najczęściej wpływają na samopoczucie pacjenta zarówno w aspekcie psychicznym jak 

i fizycznym. Pojawiają się zaburzenia widzenia, poliuria, polidypsja, hipotonia ortosta-

tyczna oraz obniżona perystaltyka jelit [4]. 

Nadmiar wydzielanych neuroprzekaźników (adrenalina, noradrenalina, dopamina) 

rzutuje w ogromnym stopniu na spontaniczne zwyżki ciśnienia tętniczego, stanowią-

cych jeden z najczęściej zgłaszanych oraz uporczywych symptomów. Stąd nowotwór 

ten niekiedy wykrywany jest podczas diagnozowania pacjentów z nadciśnienie tęt-

niczym [5].  

Gwałtowne wzrosty poziomu adrenaliny we krwi prowokują między innymi stany 

lękowe, tachykardię, drżenia kończyn, kołatanie serca czy bóle głowy o charakterze 

napadowym. W literaturze pojawia się podział na objawy typowe oraz nietypowe dla 

Pheochromocytoma. Ponadto wyróżniono także objawy najczęściej zgłaszane przez 

pacjentów.  
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Tabela 1. Podział na wybrane objawy typowe oraz nietypowe występujące w Pheochromocytoma [3] 

Wybrane objawy typowe Wybrane objawy nietypowe 

Wzrost ciśnienia tętniczego o charakterze 

chwiejnym, napadowym, spowodowany 

spontanicznymi wyrzutami dużej ilości katecholamin 

Zaparcia, nudności, wymioty, bóle 

brzucha 

Kołatanie serca Zaburzenia rytmu serca 

Pocenie się, bladość, poczucie lęku (wyrzuty 

adrenaliny prowokują reakcje organizmu będącą 

adekwatną do sytuacji stresowej jednak w tym 

przypadku nie otrzymuje on bodźca z zewnątrz. 

Niedokrwienie serca objawiające się 

bólami w klatce piersiowej 

Statystycznie, według danych zebranych przez Mayo Clinic USA oraz opisywanych 

przez the Cancer Genome Atlas, określa się, że częstość zapadania na Pheochromo-

cytoma waha się od 0,95 do 2 przypadków/1 mln pacjentów w ciągu roku. W środo-

wisku osób chorujących na nadciśnienie tętnicze guz chromochłonny wykrywany jest 

u ok. 0.1% pacjentów. U pacjentów pediatrycznych opisywana liczba przypadków nie 

przekracza, 1% jeśli chodzi o przyczynę pojawienia się nadciśnienia tętniczego [3, 6]. 

Zwiększoną predyspozycję do zachorowania posiadają osoby z rzadkimi chorobami 

genetycznymi, do których należą zespół mnogiej gruczołowatości wewnątrzwydziel-

niczej, neurofibromatoza 1 oraz choroba von Hippla i Linduana. Wszystkie z nich 

związane są między innymi z występowaniem mnogich guzów zlokalizowanych 

równocześnie najczęściej w wielu układach. Najczęściej jest rozpoznawany u osób 

między 40. a 50. rokiem życia, choć występować może w każdym wieku. Złośliwość 

guza jest stwierdzana w 10-15% wszystkich przypadków [1]. 

Diagnostyka guza chromochłonnego nadnerczy przebiega w oparciu o dane zebrane 

na podstawie wywiadu i badania fizykalnego oraz tych pozyskanych na drodze analizy 

badań obrazowych oraz laboratoryjnych (przedstawione w tabeli 2 oraz 3) [2]. 

Tabela 1. Rodzaje badań laboratoryjnych w procesie diagnostyki Pheochromocytoma [6] 

Rodzaj badania 

laboratoryjnego 

Cel Badana wartość Wynik 

świadczący 

o obecności 

Pheochromo-

cytoma 

Dobowa zbiórka 

moczu 

Określenie poziomu 

katecholamin zawartych 

w wydalanym moczu 

Adrenalina 

Noradrenalina 

> 50 μg /24 h 

> 300 μg/24 h 

Dobowa zbiórka 

moczu 

Określenie poziomu kwasu 

wanilinomigdałowego 

w wydalanym moczu 

Kwas wanilimigdałowy > 12 mg/24 h 

Dobowa zbiórka 

moczu 

Określenie poziomu 

metoksykatecholamin 

całkowitych w wydalanym 

moczu 

Metoksynoradrenalina 

i metoksynoradrenalina 

> 10 000 μg/24 h 
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Dobowa zbiórka 

moczu 

Określenie poziomu 

metoksykatecholamin 

frakcjonowanych 

Metoksynoradrenalina 

i metoksyadrenalina 

> 1400 μg/24 h 

> 1400 μg/24 h 

Pobranie krwi 

żylnej 

Określenie stężenia 

wolnych 

metoksykatecholamin 

(wolnych) w osoczu 

Metoksyadrenalina 

i motoksynoradrenalina 

> 236 ng/l 

> 400 ng/l 

Pobranie krwi 

żylnej 

Określenie stężenia 

katecholamin w osoczu 

Adrenalina 

i Noradrenalina 

> 400 ng/l 

> 2000 ng/l 

Leczenie guza opisane i uznane przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego 

opiera się przede wszystkim na usunięciu operacyjnym (w dzisiejszych czasach 

najczęściej laparoskopowym) guza [6]. Wiążące się z jego obecnością dolegliwości 

wymagają jednak wcześniejszego specjalnego przygotowania organizmu do zabiegu. 

Przede wszystkim musimy pamiętać o terapii fenoksybenzaminą, która pomoże zapobiec 

gwałtownym zwyżkom i ułatwi ogólne obniżenie ciśnienia tętniczego pacjenta. Ponadto 

w celach regulujących pracę serca należy wdrożyć terapię lekami beta-adrenergicz-

nymi (np. propanolol), pamiętając jednak, aby równolegle do nich przyjmować 

substancje alfa-adrenergiczne [2, 6]. 

2. Cel pracy i metody badawcze 

Celem pracy jest przedstawienie schematu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze 

zdiagnozowanym guzem chromochłonnym nadnercza w okresie okołooperacyjnym.  

W pracy została zastosowana metoda studium indywidualnego przypadku, z wyko-

rzystaniem procesu pielęgnowania.  

Informacje na temat stanu pacjenta uzyskano na podstawie historii chorobowej 

i pielęgnowania oraz wywiadu i obserwacji chorego.  

Podczas oceny i analizy stanu pacjenta wykorzystano również następujące narzędzia 

badawcze:  

 Skala Oceny Bólu VAS – umożliwia uzyskanie nam subiektywnej oceny pacjenta 

na temat stężenia odczuwanego przez niego bólu posługując się numerami od 1 

(oznacza zupełny brak bólu) do 10 (oznacza ból nie do wytrzymania);  

 Skala Depresji Becka – zawiera 21 pytań wielokrotnego wyboru i skonstruowany 

jest w ten sposób, aby na podstawie odpowiedzi pacjenta można wywnioskować, 

czy stwierdza się u niego stany depresyjne oraz w jakim nasileniu występują [7]; 

 Skala Akceptacji Choroby AIS – jest narzędziem umożliwiającym ustalenie jak 

pacjent radzi sobie ze stanem zdrowia, w którym aktualnie się znajduje. Kwestio-

nariusz zawiera 8 stwierdzeń o wydźwięku negatywnym, do których należy się 

odnieść za pomocą jednego z pięciu możliwych stwierdzeń: 

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 

2 – nie zgadzam się, 

3 – ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 

4 – zgadzam się, 

5 – zdecydowanie się zgadzam [8]; 
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 Ateńska Skala Bezsenności – składająca się z 8 pytań jednokrotnego wyboru skala 

umożliwiająca diagnostykę bezsenności u pacjenta. Wynik równy lub mniejszy 

niż 5 jest wyrazem normy i nie oznacza choroby; przyznanie od 6 do 10 punktów 

stanowi pogranicze normy i w tym wypadku należy odnieść się do tzw. zasad 

higieny snu. Jeżeli badany otrzymuje więcej niż 10 punktów stanowi to wyraźny 

znak cierpienia z powodu bezsenności [9]; 

 Skala Glasgow – służy ona do oceny stanu przytomności pacjenta na podstawie 3 

kryteriów: otwieranie oczu (1-4 pkt), kontakt słowny (1-5 pkt) oraz reakcja 

ruchowa (1-6 pkt). Minimalnie można uzyskać 3 punkty i taki wynik oznacza 

śmierć mózgu, a maksymalnie 15 pkt, które stanowią o stanie całkowitej świado-

mości [10]. 

3. Opis przypadku 

Pacjent, 21-letni mężczyzna przyjęty został na oddział Chirurgii Ogólnej, Gastro-

enterologicznej i Endokrynologicznej w dniu 5.06.2018 r. w trybie planowym z rozpo-

znaniem guza chromochłonnego nadnercza prawego. Choroby współistniejące to 

nadciśnienie tętnicze, jako skutek nadmiernego wytwarzania katecholamin, pierwotna 

niedoczynność tarczycy oraz zespół metaboliczny, na który składają się otyłość I 

stopnia, insulinooporność, hiperurykemia oraz stłuszczenie wątroby. Celem przyjęcia 

do szpitala było przygotowanie do zabiegu adrenalektomi prawostronnej – konwersja 

z laparoskopii. Bezpośrednio po zabiegu pacjent został przekazany na OIT z powodu 

ostrej pooperacyjnej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Na oddział chirurgii 

powrócił po dwóch dniach pobytu na OIT.  

Pacjent jest studentem drugiego roku robotyki na Politechnice Wrocławskiej, dodat-

kowo pracuje i sam się utrzymuje. Mieszka w dużym mieście, jest w stałym i dobrym 

kontakcie z rodziną. Prowadzi siedzący tryb życia z dużym narażeniem na stres, pracę 

umysłową, znikomą aktywność fizyczną oraz dietę opartą przede wszystkim na spożyciu 

zwiększonych ilości tłuszczy nasyconych oraz węglowodanów. 

 wzrost: 186 cm; 

 waga: 115 kg; 

 BMI: 33.24 (otyłość I stopnia). 

Z wywiadu rodzinnego wynika, że w pierwszej i drugiej linii pokrewieństwa 

(matka, ojciec, dziadek i babcia) wystąpiły nowotwory – w 3 na 4 przypadkach przed 

65. r.ż. 

W ciągu ostatnich trzech lat pacjent przyjmował leki hipotensyjne oraz był diagno-

zowany pod kątem przyczyny zwyżek ciśnienia tętniczego – średnie wartości przed 

leczeniem oraz na jego początku osiągały 210/120-140 mmHg oraz tętna – średnio 95 

uderzeń/min.  

Przed zabiegiem chory odbył konsultację kardiologiczną, która wykazała nadci-

śnienie tętnicze III stopnia z zajęciem serca. Został skierowany do kliniki Chorób Zawo-

dowych i Nadciśnienia Tętniczego w celach obserwacji w kierunku nadciśnienia 

wtórnego oraz do specjalisty endokrynologa. W międzyczasie z powodu powtarzających 

się zgłaszanych dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej wykonano badanie 

USG, które uwidoczniło zmianę w obrębie nadnercza prawego. Na drodze dalszej 

diagnostyki po wykonaniu badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia stężenia 
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katecholamin w osoczu (wyniki badań: Adrenalina 470 ng/l, Noradrenalina 2131 ng/l), 

a następnie wolnych metoksykatecholamin (wynik badań: metoksyadrenalina 270 ng/l, 

metoksynoradrenalina 436 ng/l) skierowany został do diagnostyki obrazowej. Przepro-

wadzano badanie scyntygrafii z mIBG, która jednoznacznie dała obraz zmian patolo-

gicznych w postaci PCC.  

W dniu przyjęcia na oddział wykonano badania laboratoryjne (morfologia, układ 

krzepnięcia, oznaczenie stężenia glukozy we krwi, poziom elektrolitów), oznaczono 

poziom TSH (Tyreotropina): 0,599 uIU/ml [norma: 0,4-4] oraz obrazowe – rentgen 

klatki piersiowej, który wykazał brak zmian w polach płucnych, cień serca i dużych 

naczyń w granicach normy. 

Pacjent był wyraźnie zestresowany zbliżającym się zabiegiem, miał wiele pytań 

i często prosił o tłumaczenie dotyczących go procedur medycznych. 

Po powrocie z oddziału OIT pacjent w skali Glasgow otrzymał 14 punktów. Rana 

została zabezpieczona opatrunkiem. Został zakwalifikowany do kategorii opieki II. 

Potrzebował pomocy przy wstawaniu oraz w niektórych czynnościach higieniczno-

pielęgnacyjnych.  

Dwa dni po zabiegu poziom bólu w okolicy rany pooperacyjnej w skali VAS ocenił 

na 7 punktów. Podane zostały leki przeciwbólowe przy użyciu pompy infuzyjnej.  

Stan skóry dobry, bez zmian patologicznych. W Skali Norton pacjent otrzymał 19 

punktów, co stanowi o braku zagrożenia rozwoju odleżyn.  

W skali depresji Becka pacjent otrzymał 16 punktów. Oznacza to stan łagodnej 

depresji i jest wskazaniem do konsultacji psychologa lub psychoterapeuty.  

Wynik skali akceptacji choroby AIS 18 pkt wykazał, że poziom psychicznego 

radzenia sobie z aktualnym stanem somatycznym jest niski, pacjent ma problem 

z pogodzeniem się ze swoim stanem i choroba wyraźnie obniżyła jego samopoczucie. 

Ateńska Skala Bezsenności pomogła jednoznacznie wskazać u chorego problem 

bezsenności, która jest ściśle połączona z aktualnym stanem zdrowia.  

 

Przyjmowane leki i.v.:  

 Pyralginum + Tramadol (2,5 g + 400 mg) we wlewie 24 h  

Przyjmowane leki p.o.: 

 Amlozek 1 x 5 mg; 

 Doxar 1 x 1 mg; 

 Nitrendypina 3 x 20 mg; 

 Dilzem 1 x 120 mg. 

Zapis pomiarów podstawowych parametrów życiowych: 

05.06.2019 r.:  

 RR: 157/111 mmHg; 

 Tętno: 87 uderzeń/min;  

 Temperatura: 36,6°C. 

06.06.2019 r.:  

 RR: 140/90 mmHg;  

 Tętno: 74 uderzeń/min; 

 Temperatura: 36,6°C. 

07.06.2019 r.:  
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 RR: 136/83 mmHg; 

 Tętno: 75 uderzeń/min; 

 Temperatura: 36,5°C. 

09.06.2019 r.:  

 RR: 138/90 mmHg; 

 Tętno: 76 uderzeń/min; 

 Temperatura: 36,6°C. 

Zalecenia poszpitalne: 

 zgłoszenie się do usunięcia szwów;  

 regularna zmiana opatrunku rany pooperacyjnej; 

 regularna kontrola u lekarza endokrynologa; 

 prowadzenie regularnych zapisów pomiaru ciśnienia tętniczego oraz tętna (2 razy 

dziennie); 

 unikanie zwiększonego wysiłku fizycznego przez około 3 miesiące po zabiegu 

operacyjnym;  

 konsultacja z dietetykiem w celu ustalenia najkorzystniejszej wersji niskokalo-

rycznej i bogatoresztkowej diety w celu obniżenia wagi; 

 wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej (codzienny umiarkowanie inten-

sywny wysiłek 30-45 min, ćwiczenia wytrzymałościowe, oporowe oraz unikanie 

wysiłków izometrycznych) np. w formie jazdy na rowerze czy pływania;  

 poprawienie i utrzymanie wysokiej jakości higieny snu (stworzenie w sypialni 

warunków sprzyjających relaksacji i odpoczynkowi, utrzymanie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w którym śpi pacjent, 

unikanie tłustych i ciężkich posiłków przed snem, unikanie spędzania czasu przed 

jasnym ekranem, monitorem do ok. 1 h przed snem, unikanie spożywania 

produktów bogatych w teinę lub kofeinę w porze wieczornej, stosowanie technik 

relaksacji, po przebudzeniu nie pozostawanie w łóżku zbyt długo, budzenie się 

codziennie o tej samej porze);  

 stosowanie się do zaleceń lekarskich i regularne przyjmowanie leków; 

 monitorowanie występujących objawów i w razie potrzeby niezwłoczna konsul-

tacja z lekarzem;  

 konsultacja psychologa lub psychoterapeuty w związku z występującym od dłuż-

szego czasu obniżeniem nastroju (na podstawie oceny w Skali Depresji Becka).  

4. Proces pielęgnowania 

1. Diagnoza pielęgniarska: Lęk spowodowany zbliżającym się zabiegiem 

operacyjnym.  

Cel działań: Zniwelowanie lub maksymalne zmniejszenie lęku przed zabiegiem. 

Działania pielęgniarskie:  

 dokładne wyjaśnienie pacjentowi przebiegu planowanego zabiegu we współpracy 

z lekarzem;  

 umożliwienie pacjentowi stałego kontaktu z personelem medycznym;  

 zastosowanie technik relaksacyjnych tj. ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, 

elementy muzykoterapii umożliwiających zniwelowanie lęku; 
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 umożliwienie pacjentowi kontaktu z rodziną; 

 edukacja rodziny odnośnie wsparcia potrzebnego pacjentowi przed zabiegiem 

operacyjnym; 

 obserwacja zachowania pacjenta;  

 okazanie pacjentowi wsparcia psychicznego. 

Ocena podjętych działań: W wyniku przeprowadzonych interwencji pacjent jest 

spokojniejszy oraz rozumie sens i konieczność podejmowanych względem niego 

interwencji medycznych. Cel został osiągnięty.  

2. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia tachykardii oraz zwyżek ciśnienia 

tętniczego spowodowanych wyrzutami katecholamin do krwi.  

Cel działań: Wczesne rozpoznawanie zaburzeń oraz zapobieganie im. 

Działania pielęgniarskie: 

 regularny pomiar i notowanie w karcie obserwacyjnej wartości ciśnienia tętni-

czego oraz tętna (3 razy dziennie lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba); 

 farmakologiczna terapia hipotensyjna we współpracy z lekarzem;  

 regularna podaż leków stałych przyjmowanych przez pacjenta; 

 zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza w pomiesz-

czeniu, w którym znajduje się pacjent; 

 edukacja pacjenta w kierunku dolegliwości związanych z występowaniem 

nadciśnienia oraz tachykardii; 

 nadzór nad odpowiednią podażą płynów (unikanie przewodnienia pacjenta); 

 niwelowanie sytuacji stresowych; 

 zapewnienie pacjentowi warunków sprzyjających relaksacji i odpoczynkowi; 

 poinformowanie pacjenta o konieczności sygnalizowania objawów związanych 

z tachykardią oraz wzrostem ciśnienia tętniczego.  

Ocena podjętych działań: W wyniku podjętych działań ciśnienie tętnicze oraz tętno 

pacjenta utrzymują się na stałym, bezpiecznym dla niego poziomie. Pacjent ma 

świadomość w obliczu jakich symptomów powinien poinformować pielęgniarkę lub 

lekarza. Cel został osiągnięty.  

3. Diagnoza pielęgniarska: Brak apetytu chorego spowodowany wysokim poziomem 

stresu związanego z procesem leczenia.  

Cel działań: Zminimalizowanie poziomu stresu i zachęcenie chorego do regu-

larnego spożywania posiłków.  

Działania pielęgniarskie: 

 zapewnienie pacjentowi spokoju oraz warunków podnoszących poziom komfortu 

psychicznego;  

 edukacja pacjenta w kierunku sensu i konieczności podejmowanych względem 

niego działań medycznych;  

 edukacja pacjenta w zakresie znaczenia prawidłowego odżywiania się podczas 

przygotowania do zabiegu operacyjnego;  

 uwzględnienie preferencji żywieniowych pacjenta w jego diecie; 

 kontrola stanu odżywienia i nawodnienia pacjenta; 

 uspokajająca terapia farmakologiczna we współpracy z lekarzem. 
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Ocena podjętych działań: W wyniku podjętych działań pacjent stał się spokoj-

niejszy oraz zaczął spożywać posiłki. Cel został osiągnięty.  

4. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia zakażenia spowodowanego założe-

niem cewnika Foleya. 

Cel działań: Zapobieganie wystąpieniu zakażenia. 

Działania pielęgniarskie: 

 obserwacja cewki moczowej pod kątem występowania objawów zakażenia 

(obrzęk, zaczerwienienie, wzrost temperatury, bolesność w miejscu ujścia cewnika 

Foleya); 

 utrzymywanie suchości i czystości miejsca ujścia cewnika Foleya; 

 odnotowanie daty i godziny założenia cewnika; 

 w trakcie interwencji medycznych zachowanie wszystkich zasad aseptyki 

i antyseptyki;  

 regularne prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych we współpracy 

z pacjentem; 

 regularna zmiana bielizny osobistej oraz pościelowej. 

Ocena podjętych działań: Cewnik Foleya pozostaje w najniższym możliwym 

ryzyku wystąpienia zakażeń. Cel został osiągnięty.  

5. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko wystąpienia zakażenia spowodowanego zało-

żeniem kaniuli do żył obwodowych.  

Cel działań: Zapobieganie wystąpieniu zakażenia.  

Działania pielęgniarskie: 

 obserwacja kaniuli pod kątem występowania objawów zakażenia (obrzęk, zaczer-

wienienie, wzrost temperatury, bolesność w miejscu wkłucia); 

 przepłukiwanie wenflonu przed oraz po podaży leków w celu kontroli jego droż-

ności oraz usunięcia ze ścianek kaniuli pozostałości leków podawanych i.v.; 

 zmiana opatrunku zgodnie z zaleceniami producenta lub w razie wystąpienia 

zabrudzeń; 

 stosowanie kraników trójdrożnych; 

 zamykanie wejść wenflonu jałowym koreczkiem; 

 utrzymywanie suchości i czystości miejsca wkłucia; 

 odnotowanie daty i godziny założenia dostępu żylnego; 

 w trakcie interwencji medycznych zachowanie wszystkich zasad aseptyki 

i antyseptyki;  

 regularne prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych we współpracy 

z pacjentem; 

 regularna zmiana bielizny osobistej oraz pościelowej. 

Ocena podjętych działań: Wenflon pozostaje w najniższym możliwym ryzyku wystą-

pienia zakażeń. Cel został osiągnięty.  

6. Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej.  

Cel działań: Zapobieganie wystąpieniu zakażenia rany pooperacyjnej.  

Działania pielęgniarskie: 

 obserwacja rany pod kątem występowania objawów zakażenia (obrzęk, zaczer-

wienienie, wzrost temperatury, bolesność, wysięk); 
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 regularna zmiana opatrunku oraz przemywanie rany; 

 zachowywanie wszelkich zasad aseptyki i antyseptyki w kontakcie z raną; 

 ocena stanu rany we współpracy z lekarzem; 

 edukacja pacjenta pod kątem pielęgnacji rany; 

 prowadzenie terapii antybiotykowej we współpracy z lekarzem; 

 regularne zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne z uwzględnieniem zmiany bielizny 

osobistej oraz pościelowej;  

 obserwacja drenu pod kątem drożności; 

 obserwacja i notowanie koloru, ilości i jakości wydzieliny w drenie.  

Ocena podjętych działań: Rana pozostaje czysta i opatrzona, a ryzyko jej zakażenia 

zostaje zminimalizowane. Cel działań osiągnięty.  

7. Diagnoza pielęgniarska: Deficyt wiedzy pacjenta na temat prowadzenia zdrowego 

trybu życia, które może mu pomóc w przywróceniu prawidłowej masy ciała. 

Cel działań: Wyedukowanie pacjenta pod kątem zmiany stylu życia oraz diety.  

Działania pielęgniarskie:  

 edukacja pacjenta pod kątem prowadzenia zdrowej diety bogatoresztkowej dobrze 

zbilansowanej i uwzględniającej zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki 

odżywcze, mikro i makroelementy oraz witaminy; 

 poinformowanie pacjenta o konieczności przyjmowania białka zwłaszcza w okresie 

pooperacyjnym w celu wspomagania szybszej regeneracji tkanek; 

 zaproponowanie konsultacji z dietetykiem; 

 przedstawienie zaleceń dotyczących aktywności fizycznej; 

 możliwe ograniczenie siedzącego trybu życia; 

 przedstawienie korzyści płynących z otrzymania prawidłowej masy ciała. 

Ocena podjętych działań: pacjent posiada wiedzę dotyczącą możliwości bezpiecznej 

zmiany trybu życia i stylu odżywiania. Cel został osiągnięty.  

8. Diagnoza pielęgniarska: Dyskomfort pacjenta spowodowany deficytem samoopieki 

w okresie pooperacyjnym, zwłaszcza w zakresie zabiegów higieniczno-pielęgna-

cyjnych.  

Cel działań: Zapewnienie komfortu pacjentowi oraz utrzymanie możliwie wysokiego 

poziomu samoopieki.  

Działania pielęgniarskie:  

 zapewnienie pacjentowi warunków intymnych podczas wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjno-higienicznych; 

 przedstawienie pacjentowi zakresu działań, które może podjąć bez pomocy; 

 edukacja w kierunku utrzymania możliwie wysokiego poziomu samoopieki; 

 usytuowanie przyborów higienicznych w wygodnym i łatwo dostępnym miejscu;  

 nadzorowanie czynności wykonywanych samodzielnie przez pacjenta w celu 

uniknięcia niebezpieczeństw. 

Ocena podjętych działań: Pacjent jest mniej skrępowany oraz zachowuje możliwy 

dla swojego stanu poziom samoopieki. Cel został osiągnięty.  

9. Diagnoza pielęgniarska: Występowanie bezsenności psychofizjologicznej.  

Cel działań: uzyskanie możliwie wysokiej i efektywnej jakości snu pacjenta. 

Działania pielęgniarskie:  
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 zbadanie płaszczyzny zaburzeń higieny snu; 

 ograniczenie ilości snu w ciągu dnia;  

 stosowanie technik relaksacyjnych takich jak np. słuchanie spokojnej muzyki 

przed zaśnięciem, ćwiczenia oddechowa, rozluźniające w celu wyciszenia; 

 stworzenie optymalnych warunków sprzyjających zasypianiu w sali pacjenta 

 kontrola temperatury i wilgotności powietrza w sali pacjenta; 

 niwelacja bodźców zaburzających proces zasypiania takich jak np. hałas, mocne 

oświetlenie; 

 unikanie produktów spożywczych bogatych w kofeinę, teinę oraz cukry;  

 unikanie spożywania posiłków ciężkostrawnych, tłustych, wysokoenergetycznych 

w porze kolacji; 

 doraźna farmakoterapia uspokajająca we współpracy z lekarzem; 

 monitorowanie jakości i ilości snu pacjenta; 

 możliwie efektywna regulacja rytmu dobowego opierająca się o kontrolę czasu 

trwania snu poprzez: 

 codzienne wstawanie o tej samej godzinie, 

 chodzenie spać w porze wieczornej lub nawet późno wieczornej w momencie 

odczuwania zmęczenia, 

 unikanie spędzania czasu przed ekranami i jasnymi monitorami co najmniej 

pół godziny przed położeniem się do łóżka, 

 unikanie długiego leżenia w łóżku po przebudzeniu, 

 czujna obserwacja potrzeb wynikających z zegara biologicznego.  

Ocena podjętych działań: Pacjent zasypia szybciej, a jakość jego snu jest lepsza. 

Cel został osiągnięty.  

10. Diagnoza pielęgniarska: Wahania poziomu glikemii spowodowane insulino-

opornością.  

Cel działań: Utrzymanie optymalnego poziomu glikemii pacjenta.  

Działania pielęgniarskie:  

 regularny pomiar i zapis w karcie obserwacji poziomu glikemii (2 razy dziennie 

oraz doraźnie w przypadku pojawienia się niepokojących objawów wahań poziomu 

glukozy we krwi); 

 farmakoterapia prowadzona we współpracy z lekarzem; 

 stosowanie zbilansowanej diety i systemu regularnych posiłków;  

 edukacja pacjenta w kierunku zrozumienia istoty, objawów i działań medycznych 

podejmowanych w związku z chorobą; 

 edukacja pacjenta w kierunku zmiany stylu życia na zdrowszy pod kątem diety 

oraz ilości i jakości aktywności fizycznej. 

Ocena podjętych działań: poziom glikemii pacjenta jest utrzymany na optymalnym 

poziomie. Cel został osiągnięty.  

11. Diagnoza pielęgniarska: Silne dolegliwości bólowe (VAS 7) w okolicy rany 

pooperacyjnej. 

Cel działań: Zminimalizowanie bądź całkowite zniwelowanie dolegliwości bólowych. 

Działania pielęgniarskie: 



 

Pielęgnacja pacjenta z guzem chromochłonnym nadnerczy 

 

75 

 edukacja pacjenta w kierunku zmiany stylu życia na zdrowszy pod kątem diety 

oraz ilości i jakości aktywności fizycznej; 

 doraźna farmakoterapia przeciwbólowa we współpracy z lekarzem; 

 regularna ocena natężenia bólu przy użyciu skali VAS; 

 regularna zmiana opatrunku oraz obserwacja pod kątem występowania zakażenia 

(obrzęk, zaczerwienienie, wzrost temperatury, bolesność, wysięk); 

 zaproponowanie przyjęcia bezpiecznej dla pacjenta pozycji minimalizującej ból; 

 zastosowanie technik relaksacyjnych i stworzenie pacjentowi warunków do 

odpoczynku; 

 zapewnienie odpowiednich warunków otoczenia (temperatura oraz wilgotność 

powietrza w sali, w przypadku występującego światłowstrętu przysłonięcie okien 

i przygaszenie światła); 

 określenie i eliminacja czynników zwiększających dolegliwości bólowe u pacjenta;  

 regularny pomiar podstawowych parametrów życiowych (liczba oddechów, tętno, 

ciśnienie tętnicze, temperatura ciała) pomocnych w obiektywnej ocenie natężenia 

bólu;  

12. Diagnoza pielęgniarska: Zaburzona, zwolniona perystaltyka jelit, jako powikłanie 

dużej ilości katecholamin we krwi.  

Cel działań: Przywrócenie odpowiedniej pracy jelit. 

Działania pielęgniarskie:  

 kontrola częstości wypróżnień; 

 przeprowadzenie badania palpacyjnego brzucha w celu oceny występowania 

wzdęć, twardości powłok brzusznych; 

 prowadzenie farmakoterapii we współpracy z lekarzem; 

 zastosowanie masażu brzucha w celu mechanicznego pobudzenia pracy jelit;  

 wprowadzenie błonnika do diety, który naturalnie wspomaga pracę jelit;  

 przeprowadzenie lewatywy w razie występowania zatwardzenia;  

 unikanie w diecie warzyw strączkowych takich jak soczewica czy groch oraz 

produktów tłustych i ciężkostrawnych; 

 spożywanie odpowiedniej (1,5-2 l) ilości płynów. 

Ocena podjętych działań: Perystaltyka jelit została pobudzona, pacjent wypróżnia 

się regularnie. Cel został osiągnięty. 

5. Dyskusja 

Pheochromocytoma rozwija się z komórek chromochłonnych układu współczul-

nego. Jest on w stanie samodzielnie wytwarzać aminy katecholowe (głównie adrenalinę, 

noradrenalinę i dopaminę) – te zaś mogą mieć zgubny wpływ na pracę wielu układów, 

przede wszystkim krwionośnego. Guz ten po przez działanie na m.in. receptory beta 

w sercu może doprowadzić do wielu groźnych powikłań. W literaturze opisywane są 

przypadki wywołanego przełomu nadciśnieniowego i z towarzyszącym obrzękiem 

płuc, niewydolnością krążenia, niedokrwienia mięśnia sercowego i arytmie, które 

okazały się być śmiertelne [11, 12]. Statystycznie PCC diagnozowane jest u dwóch 

osób na milion [4, 13]. 

W niniejszej pracy opisano klasyczną triadę objawów, w której wyróżniono: 

hipertensję, bóle głowy oraz kołatanie serca [14]. Występuje ona jednakże tylko o 24% 
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chorych – 20% z nich nie wykazuje nadciśnienia tętniczego, a 10-15% może nie 

zgłaszać żadnego z powyższych problemów [15]. Ponadto PCC może manifestować się 

wieloma niecharakterystycznych, jednak wciąż ściśle związanych z chorobą sympto-

mami, które często usypiają czujność diagnostyków. Szerokie ich spectrum powoduje, 

że prawidłowe rozpoznanie stanowi nie lada wyzwanie przez wymaganą różnorodność 

badań laboratoryjnych jak i obrazowych, których wyniki często nie dadzą nam jedno-

znacznej odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z guzem chromochłonnym 

nadnercza [6].  

W przypadku omawianego pacjenta występowała opisana triada, jednak, na co dzień 

borykał się on także z szeregiem zmian nietypowych, które jak możemy wywnio-

skować bazując na literaturze zdarzały się wśród chorych w małym stopniu. Były to 

między innymi zaparcia, pojawiające się kilkukrotnie w przeszłości problemy z widze-

niem w postaci zaburzeń ostrości wzroku oraz zaczerwienienia twarzy, rumieńce, które 

zostały także wyróżnione w opisie przypadku w artykule Pheochromocytoma: 

Challanges in Diagnosis and Nursing Care [5]. 

PCC zaliczony został do grupy Incidentaloma, czyli guzów wykrywanych na drodze 

procesu diagnostycznego prowadzonego pod kątem przypuszczeń zupełnie innych 

jednostek chorobowych [14]. Przypadek opisywanego w powyższej pracy chorego jest 

tego przykładem. W roku 2014 u mężczyzny, bowiem stwierdzono chorobę nadciś-

nienia tętniczego z zajęciem mięśnia sercowego i prowadzono leczenie farmako-

logiczne oraz kontynuowano szukanie jego pierwotnej przyczyny. Sugerowano wpływ 

predyspozycji genetycznej (wywiad wykazał, że w rodzinie chorego pojawiały się 

przypadki ujawniającej się choroby nadciśnienia tętniczego w tym jeden przypadek 

nadciśnienia tętniczego o charakterze pierwotnym) oraz zalecono konsultację psychiatry, 

aby upewnić się, iż zgłaszane przez niego objawy nie mają podłoża psychicznego. 

Dopiero przy wykonaniu badania obrazowego USG jamy brzusznej zleconego przez 

wzgląd na zgłaszane przez pacjenta dolegliwości bólowe, zauważono zmianę 

w obrębie nadnerczy i rozpoczęto diagnostykę ukierunkowaną na Pheochromocytoma, 

która w oparciu o wynik oznaczenia stężenia wolnych metoksykatecholamin oraz kate-

cholamin w osoczu i scyntygrafię z mIBG dała jednoznaczny obraz.  
Na drodze do postawienia prawidłowej diagnozy stoją jednostki chorobowe 

o objawach bardzo podobnych, czasem identycznych z PCC – czyli tzw. maskujące. 
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi diagnostyki i leczenia chorych z guzem chromo-
chłonnym nadnerczy wprowadzonych przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego należy upewnić się, iż nie mamy do czynienia z m.in. cukrzycą, 
zmianami w OUN, pierwotnym nadciśnieniem tętniczym z objawami wzmożonej 
aktywności współczulnej, zażywaniem przez pacjenta narkotyków, bądź niektórych 
leków, których skutki uboczne powodują wyróżnione objawy [6]. U chorego postać 
„maski klinicznej” przybrał zespół metaboliczny z rozpoznaną insulinoopornością, 
która również bywa przyczyną m.in. nadciśnienia tętniczego, osłabienia, objawów na 
tle psychicznym – w tym przypadku stanów depresyjnych oraz lękowych. U jej źródła 
leży jednak wiele przyczyn w tym endykrynopatii, dlatego PCC początkowo nie było 
brane pod uwagę. Okazuje się jednak, iż obie choroby są ze sobą ściśle połączone – 
wytwarzana przez guza adrenalina wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów 
beta-2-adrenergicznych, a to skutkuje znacznym zmniejszeniem sekrecji insuliny oraz 
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produkcji glukagonu. Zaburzona jest także homeostaza procesów glukoneogenezy 
i glikogenolizy [16]. 

Bazując na licznych badaniach przeprowadzonych we Włoszech w latach 1978-
1997 powstał wykaz najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów [4]. Poza 
wspomnianą wcześniej triadą zalicza się do nich silne uczucie zmęczenia (48%) i tzw. 
„zlewne poty” (~49%). Wszystkie z nich występowały u opisywanego w pracy pacjenta. 
Najczęściej pojawiały się równolegle w dość regularnych seriach co średnio kilka dni 
(3-5 d.). Dodatkowo w ich trakcie występował u niego silny lęk, stres które nie zostały 
uwzględnione w artykule [4] jako objawy powszechne mimo, iż mechanizmy reakcji 
układu współczulnego na wyrzuty adrenaliny są identyczne jak w sytuacji fizjolo-
gicznej objawiającej się jako reakcji na gwałtowny bodziec zewnętrzny (np. kiedy ktoś 
nas atakuje nasze ciało próbuje przygotować się do potencjalnej walki i wzmaga 
produkcję katecholamin, aby w odpowiedzi na ich zwiększoną ilość przyspieszyć pracę 
serca, zwiększyć metabolizowanie glukozy, zmniejszyć przepływ w nerkach, etc.). 
Potwierdzają to dane przedstawione przez autorów pracy pt. „Zaburzenia lękowe 
i depresja w przebiegu guza chromochłonnego nadnerczy – opis przypadku”, które 
sugerują klinicystom dokładną diagnostykę różnicową, ponieważ aż około 20% 
pacjentów POZ cierpi na zaburzenia lękowe niezwiązane z PCC [17].  

Pomimo, iż Pheochromocytoma kojarzona jest, a często wręcz utożsamiana jako 
czynnik wpływający na pojawianie się nadciśnienia tętniczego – jak było także 
w przypadku pacjenta, którego dotyczy powyższa praca, gdzie wartości zazwyczaj 
wahały się w granicach 210/120-140 mmHg – okazuje się, że może ona być także 
powodem intensywnej hipotonii, przede wszystkim ortostatycznej najczęściej prowa-
dzącej do omdleń [4]. Jest to sytuacja paradoksalna w przypadku pojawiania się 
nadmiaru amin katecholowych w ogranizmie, gdyż jak powszechnie wiadomo na drodze 
mechanizmów z nimi związanych odpowiedź układu współczulnego polega na cho-
ciażby obkurczaniu naczyń, co stanowi najprostszą drogę do przyspieszenia biegu 
krwi, a co za tym idzie – jej ciśnienia. Kiedy jednak dojdzie do aktywacji receptorów 
alfa przez adrenalinę bądź noradrenalinę, a w tym czasie zmieni się pozycja ciała na 
stojącą, upośledzona zostaje odpowiedź naczyń oporowych, w których w fizjolo-
gicznym stanie powinno dojść do skurczu [4, 5]. 

W oparciu o literaturę możemy stwierdzić, iż pacjenci z Pheochromocytoma 
z reguły mają szczupłą budowę ciała, ich skóra ma odcień bardzo jasny (zwłaszcza 
w obrębie twarzy), a dłonie charakteryzuje niska temperatura i potliwość [4]. Chory 
opisany w pracy wykazuje całkowitą odwrotność tego obrazu – została u niego stwier-
dzona otyłość stopnia I, skóra jego twarzy zwykle jest zaczerwieniona i wykazuje 
cechy cery tłustej oraz nie skarży się on na odczuwania zimna w dystalnych częściach 
kończyn. Jedynym pokrewnym elementem jest charakterystyczna potliwość dłoni, 
która występuje jednak wyłącznie w czasie epizodów gwałtownych wyrzutów kate-
cholamin do krwi.  

Rozległa skala objawów, która dotyczy PCC stanowi dla zespołu interdyscypli-
narnego niejednokrotnie spore wyzwanie. Rola pielęgniarki jest tu kluczowa z racji na 
priorytetowe znaczenie czujności, obserwacji, wyciągania wniosków i szybkiego 
reagowania. Przez wzgląd na konieczność szeroko pojętej diagnostyki, prowadzenia 
efektywnej terapii farmakologicznej oraz chirurgicznej, potrzebę utrzymania najwyż-
szego możliwego poziomu samoopieki pacjenta wymagana jest ścisła współpraca 
całego zespołu, samego chorego jak i jego najbliższego otoczenia.  
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6. Wnioski 

 problemy pielęgnacyjne pacjenta z Pheochromocytoma są ściśle związane ze 

skutkami reakcji organizmu na nagłe wyrzuty katecholamin we krwi i są to przede 

wszystkim nagłe zwyżki ciśnienia tętniczego, tachykardia, napadowe bóle 

i zawroty głowy, tachypnoe oraz związany z ich niespodziewanym pojawianiem 

się – zwykle silny – lęk.  

 kluczową rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentem z guzem chromochłonnym 

nadnerczy jest regularny pomiar parametrów życiowych, których dynamiczne 

zmiany mają znaczny wpływ na stan i samopoczucie pacjenta, prowadzenie efek-

tywnej edukacji w kierunku istoty choroby, potrzeby podejmowanych interwencji 

medycznych oraz utrzymania wysokiej jakości samoopieki.  

 W edukacji pacjenta pod kątem jego samoopieki pielęgniarka powinna skupić się 

przede wszystkim na nauczeniu go odróżniania niepokojących objawów od tych, 

które nie wymagają konsultacji z lekarzem, nawyku prowadzenia regularnych 

pomiarów oraz zapisów wartości ciśnienia tętniczego i tętna.  

 Guz chromochłonny nadnerczy ma negatywny wpływ na stan psychiczny pacjenta, 

gdyż nagłe zwyżki katecholamin we krwi powodują reakcje jak w przypadku 

sytuacji stresowych czy zagrożenia, co może objawiać się silnym lękiem. Pacjenci 

obawiają się także występowania kolejnych epizodów objawów wzrostu stężenia 

hormonów kory nadnerczy, co skutkuje utrwaleniem się lęku, długotrwałym 

obniżeniem nastroju i może prowadzić do depresji.  
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Pielęgnacja pacjenta z guzem chromochłonnym nadnerczy 

Streszczenie 

Celem pracy było przedstawienie specyfiki opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z PCC z uwzględnieniem 

okresu okołooperacyjnego.  

Guz chromochłonny nadnerczy (Pheochromocytoma, PCC) rozwija się z komórek chromochłonnych układu 

współczulnego, których lokalizacja znajduje się w korze nadnerczy. Twór ten zdolny jest do samoistnej 

produkcji katecholamin, rzadziej dopaminy, których nagłe wyrzuty do krwi powodują gwałtowną reakcję 

organizmu. 

Wybrany model pielęgnowania wg. D. Orem stanowił podstawę planowania opieki nad pacjentem. Przepro-

wadzono wywiad oraz dokonano obserwacji przy pomocy kwestionariusza obserwacji oraz analizy doku-

mentacji medycznej pacjenta.  

Jako narzędzi badawczych użyto następujących skal: skala oceny bólu VAS, Skala Depresji Becka, Skala 

Akceptacji Choroby AIS, Ateńska Skala Bezsenności, Skala Oceny Świadomości Glasgow (GCS). 

Pacjentem był 21-letni mężczyzna skierowany na oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endo-

krynologicznej w celu podjęcia leczenia chirurgicznego zleconego na podstawie wywiadu, badań labora-

toryjnych oraz obrazowych. 

Główne problemy pielęgnacyjne związane były ze skutkami nadmiernej ilości katecholamin we krwi, 

stanowiących istotę choroby. Pacjent miał też problem z akceptacją deficytu samoopieki. 

Podjęte interwencje przyniosły pozytywne skutki. Udało się osiągnąć zamierzone cele i zminimalizować 

bądź całkowicie zniwelować problemy pielęgnacyjne.  

Pielęgniarka jest ważną częścią zespołu interdyscyplinarnego, ponieważ przez swoje obserwacje i wycią-

gane z nich wnioski jest w stanie podjąć szybkie reakcje i zapobiec groźnym konsekwencjom. Ponadto 

efektywnie prowadzona przez nią edukacja ma za zadanie zniwelować lęk pacjenta wynikający z jego 

braku wiedzy na temat choroby. 

Słowa kluczowe: guz chromochłonny, Pheochromocytoma, pielęgnacja 
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Care of a patient with pheochromocytoma 

Abstract 

The aim of the thesis is to introduce the specificity of nursing care of the patient with PCC before and after 

surgical treatment.  

Chromaffin tumor (Pheochromocytoma, PCC) is derived from chromaffin cells of the symphatetic nervous 

system which are located in the cortex of the adrenal gland. 

It is a tumor able to idiopathic production of catecholamins, more rarely dopamine which is being 

transfered in blood and can cause rapid organism’s response.  

The base of planning the way of carring of the patient was Dorothea’s Orem model. The information about 

patient was received on account of the medical interview and observation based on the questionare and 

medical records analysis. As a research instrument following scales were used: the pain scale VAS, Beck 

Depression Inventory, Acceptance of Illness Scale, Athens Insomnia Scale, Glasgow Coma Scale.  

21-years-old male was admitted to the General, Gastroenterological and Endocrine Surgery Unit for 

a surgical treatment. On the grounds of the interview, laboratory and imaging examinations this kind of 

therapy was chosen.  

The main care problems were connected with the consequences of high catecholamins level in blood. 

There was a high risk of sudden hypertention, tachycardia, paroxysmal headaches. Considering mental 

state, patient portrayed the attitude of non-acceptance of the lack of selfcare. 

Described interventions were succeeded. The objectives have been accomplished, it was possible to 

minimalise or absolutely reduce care problems.  

Here, the role played by a nurse is an important part of interdisciplinary team due to observations and 

drawing conclusions. These allow to make quick decisions that can prevent serious consequences. Moreover 

effective way of patient education can help with overcoming anxiety which is caused by lack of the 

knowledge about the disease.  

Keywords: Chromaffin tumor, Pheochromocytoma, nursing care 
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Pielęgnacja i rehabilitacja pacjenta  

z nowotworem gruczołu sutkowego 

1. Wstęp 

Nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego u kobiet, według danych Krajowego 

Rejestru Nowotworowego, stanowił 22,2% ogółu wszystkich zachorowań na nowo-

twory w 2015 r. [1]. W roku 2016 było to już 22,8% (18 615 kobiet), a w roku 2017 – 

22,5% [2, 3]. Rak ten jest najczęściej występującym u płci żeńskiej w Polsce. Naj-

większą liczbę rozpoznanych przypadków w 2017 r. odnotowano w województwie 

mazowieckim [3]. Rak gruczołu sutkowego najczęściej diagnozowany był wśród 

kobiet w wieku 60-64 lat oraz pomiędzy 65-69 r.ż. [2, 3]. We wspomnianym roku zgony 

z powodu raka piersi stanowiły 14.6% wśród wszystkich zgonów nowotworowych 

(6670 kobiet) [3]. Warto zaznaczyć także, że rak piersi dotyka także mężczyzn, 

stanowiąc około 1% przypadków ogólnej liczby zachorowań na nowotwory wśród płci 

męskiej. Najbardziej narażeni na wystąpienie tego rodzaju raka są mężczyźni w wieku 

60-70 lat [4]. 

Najważniejszymi czynnikami, które znacznie zwiększają możliwość wystąpienia 

nowotworu piersi są płeć żeńska, starszy wiek, mutacja genu BRCA1 (odpowiada za 

około 50% zachorowań na dziedziczny nowotwór piersi) lub BRCA2, uwarunkowania 

genetyczne (występowanie zachorowań w rodzinie, zwłaszcza wśród krewnych I 

stopnia). Nie bez znaczenia jest także przebyty nowotwór gruczołu sutkowego 

i atypowa hiperplazja. Istotnymi czynnikami są także znaczne napromieniowanie klatki 

piersiowej przed 30. r.ż., późna menopauza (powyżej 55. r.ż.), wczesna miesiączka 

(poniżej 12. r.ż.), brak donoszonej ciąży, bezdzietność czy zażywanie doustnej anty-

koncepcji – narażone są zwłaszcza te kobiety, które stosowały hormony, co najmniej 4 

lata przed zajściem w ciążę. Wpływ ma także spożywanie zwiększonej ilości alkoholu, 

częste sytuacje stresowe, prowadzenie siedzącego tryb życia czy otyłość – ilość estro-

genów produkowana w czasie menopauzy zależna jest od grubości tkanki tłuszczowej, 

a im większa ich ilość, tym możliwość szybszego rozwoju nowotworu. Istnieją skale, 

dzięki którym wyliczyć można ryzyko zachorowania na nowotwór gruczołu sutko-

wego. Należy do nich m.in. skala ryzyka Gaila opracowana przez amerykańskich 

naukowców. Bierze ona pod uwagę: aktualny wiek kobiety, liczbę biopsji piersi, 

wystąpienie wcześniejszego nowotworu, wiek podczas pierwszej miesiączki, wiek 

kobiety podczas pierwszego żywego porodu, obecność atypowej hiperplazji oraz 

predyspozycje genetyczne [5-7]. 
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Gruczoł sutkowy stanowi gruczoł skórny człowieka o największych rozmiarach. 

U płci żeńskiej osiąga on całkowity rozwój, pełniąc określone czynności, natomiast 

u mężczyzn jest on uwsteczniony w rozwoju. Gruczoł ten tworzy tkanka gruczołowa, 

czyli ciało sutka otoczone przez ciało tłuszczowe. Poniżej środka gruczołu znajduje się 

ciemniej zabarwiona brodawka sutka wraz z otoczką. Barwa ta wynika ze skupienia 

melaniny w naskórku. Gruczoł sutkowy tworzy 15-20 płatów (zrazików) w kształcie 

stożka ułożonych promieniście dookoła brodawki. Płaty podzielone są na większe 

i mniejsze płaciki, które oddziela tkanka łączna. Każdy z płatów zawiera przewód 

wyprowadzający (inaczej mleczny) [8]. Nowotwór piersi tworzy się w tkankach 

gruczołu sutkowego – zazwyczaj w wymienionych wyżej przewodach mlekowych lub 

zrazikach, czyli gruczołach wytwarzających mleko [9]. 

Według WHO nowotwór gruczołu sutkowego dzielimy na: 

 łagodne zmiany proliferacyjne; 

 wewnątrzprzewodowe zmiany proliferacyjne; 

 zmiany prekursorowe (należą do nich rak przewodowy nienaciekający (DCIS) – 

ograniczający się do przewodów wyprowadzających oraz rak zrazikowy nienacie-

kający (LCIS) – obejmuje zmiany w komórkach zrazików); 

 naciekający rak piersi (nowotwór rozprzestrzeniający się poza przewody wypro-

wadzające (mleczne) lub zraziki. Dochodzi do naciekania podścieliska zawiera-

jącego naczynia krwionośne oraz limfatyczne, co daje możliwość przerzutów); 

 zmiany brodawkowe; 

 nowotwory mezynchemalne; 

 nowotwory włóknistonabłonkowe [7, 9, 10]. 

Najwięcej przypadków nowotworu sutka (50%) rozpoznawanych jest w górnym, 

zewnętrznym kwadrancie piersi. 18% guzów wykrywane jest w okolicy brodawki i jej 

otoczki. Kolejne 15% – w kwadrancie górnym, wewnętrznym. Pozostałe 17% to 

kwadrant dolny – zewnętrzny i dolny – zewnętrzny [9]. 

We wczesnej fazie nowotworu gruczołu sutkowego chora nie musi odczuwać 

żadnych objawów. Zazwyczaj rak wykrywany jest przypadkiem, podczas samokontroli 

piersi – kobieta wyczuwa niepokojącą zmianę – guza. Zaniepokoić może ją także 

zmiana rozmiaru bądź kształtu piersi. Pojawić mogą się zmiany w obrębie brodawki – 

wyciek, wciągnięcie brodawki czy jej owrzodzenie, a także zmiany skórne – zmarsz-

czenie lub wciągnięcie skóry, zaczerwienienie. Powiększeniu ulec mogą węzły chłonne. 

Ból zwykle nie jest objawem wczesnego stadium nowotworu [9, 10]. 

Ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie zmian nowotworowych celem skutecz-

nego leczenia i poprawy rokowania. Istotną diagnostykę stanowi wywiad medyczny 

oraz badanie palpacyjne. Z wywiadu lekarz dowiedzieć może się znaczących informacji, 

dających ogólny obraz pacjentki i jej stanu zdrowia. Zwraca on uwagę na obecne 

dolegliwości, ilość ciąż i porodów, stosowanie środków antykoncepcyjnych i innych 

leków hormonalnych, operacje i zabiegi w obrębie gruczołu piersiowego, towarzyszące 

choroby i regularnie przyjmowane leki. Nie bez znaczenia pozostaje też pytanie 

o nowotwory w rodzinie kobiety. Badanie palpacyjne pozwala na ocenę symetrii piersi, 

koloru i stanu skóry, brodawek. Ocenia się też regionalne węzły chłonne – pachowe, 

nadobojczykowe i podobojczykowe [11]. Następnym krokiem jest wykonanie badań 

obrazowych – mammografii (MMG), USG, a niekiedy także MRI. Mammografia to 
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kluczowe, nieinwazyjne badanie radiologiczne, którego czułość w wykrywaniu nowo-

tworu piersi wynosi 85%. USG jest zazwyczaj badaniem stanowiącym uzupełnienie 

MMG. Warto jednak wspomnieć, iż u kobiet o gęstej budowie gruczołu sutkowego, 

w ciąży, bądź karmiących piersią jest badaniem najważniejszym. MRI ma istotne 

znaczenie w diagnostyce ukrytego raka gruczołu sutkowego. Pozwala na ocenę wiel-

kości nowotworu zrazikowego. Niestety, wadą rezonansu magnetycznego jest wciąż 

mała dostępność, konieczność wykonywania badania między 7. a 14. dniem cyklu 

miesiączkowego, a także odpowiednio wczesne odstawienie antykoncepcji hormo-

nalnej przed badaniem. Oprócz wyżej wymienionych badań do rozpoznania raka piersi 

służą także: CESM – mammografia spektralna z dożylnym podaniem kontrastu, DBT, 

czyli tomosynteza (trójwymiarowa mammografia 3D, pozwalająca uzyskać warstwowy 

obraz gruczołów sutkowych) oraz USG z podaniem środa kontrastowego. Istotna jest 

diagnostyka hist-pat guza oraz węzłów chłonnych. Ma ona na celu rozpoznanie typu 

histologicznego nowotworu, jak również ocenę stopnia złośliwości raka. Wykonuje się 

także badania uzupełniające np. RTG klatki piersiowej. U osób, u których stwierdzony 

jest obciążający wywiad rodzinny w kierunku występowania w rodzinie raka piersi, 

znaczenie ma konsultacja genetyczna. Zgodnie z programem szybkiej diagnostyki 

onkologicznej wprowadzonym w Polsce od 2015 roku diagnostykę pogłębioną należy 

wykonać do 21 dni. Następnie odbywa się konsylium, od którego leczenie należy 

zacząć w ciągu dwóch tygodni [7, 11]. 

Leczenie nowotworu piersi zależy od wielu czynników, m.in.: typu histopato-

logicznego raka i jego złośliwości, stopnia zaawansowania guzka, obecności, bądź nie – 

przerzutów. Znaczenie ma także wiek chorej, choroby współistniejące [7]. W leczeniu 

raka piersi wyróżniamy metody systemowe: chemioterapię, hormonoterapię oraz 

leczenie anty-HER2, jak i leczenie miejscowe, do których należą leczenie chirurgiczne 

i radioterapia. Wybór leczenia uzależniony jest od rodzaju i stopnia zaawansowania 

raka piersi [12]. Co jakiś czas, PTOK, czyli Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej 

tworzy zalecenia i standardy postępowania leczniczego [13]. Postępujące metody 

diagnostyczne i lecznicze raka gruczołu sutkowego spowodowały spadek liczby 

wykonywanych zabiegów amputacyjnych [11]. 

Operacje radykalne, które należą do metod leczenia miejscowego, wykonuje się 

w przypadku nowotworu gruczołu sutkowego wraz z przerzutami do węzłów chłonnych. 

Należy do nich m.in. amputacja piersi według metody Maddena. Rzadziej wykony-

wana jest mastektomia sposobem Pateya, a także mastektomia Halsteda. Mastektomia 

prosta zazwyczaj stosowana jest w przypadku wieloogniskowym nowotworze sutka, 

ale gdy nie stwierdza się przerzutów do węzłów chłonnych, a pacjentka nie wyraża 

zgody na leczenie oszczędzające. Jej szczególnym rodzajem jest mastektomia toaletowa 

– u osób chorych z miejscowo krwawiącymi guzami, bądź takimi, które się rozpadają. 

W przypadku amputacji istotne jest nie tylko wycięcie guza, ale i przygotowanie 

tkanek celem przyszłej rekonstrukcji. Istotą kolejnego rodzaju mastektomii – podskórnej 

jest usunięcie piersi bez pokrywającej jej skóry wraz rekonstrukcją. Może być ona 

przeprowadzona wraz z limfadenektomią pachową lub biopsją węzła „wartownika”. 

Jeśli w węźle wartowniczym nie znajduje się przerzutów, to w większości przypadków 

nie ma ich także w innych węzłach chłonnych. Wyróżniamy także BCS, czyli zabiegi 

oszczędzające, do których kwalifikowane są kobiety, w przypadku których całkowicie 



 

Edyta Ośmiałowska, Katarzyna Malewicz, Iwona Cieślak 

 

84 

można usunąć guz, a objętość tkanek pozostawionych umożliwia osiągnięcie zadowa-

lającego efektu kosmetycznego [11]. 

Radioterapia znajduje zastosowanie niezależnie od stopnia zaawansowania nowo-

tworu i jego rodzaju [14]. Napromienianie ma zastosowanie w leczeniu oszczędza-

jącym pierś oraz jako tzw. leczenie uzupełniające po operacjach w celu zmniejszenia 

ryzyka ponownego wystąpienia nowotworu oraz w przypadku obecności więcej niż 4 

przerzutów w pachowych węzłach chłonnych [10]. Niestety, ta metoda leczenia ma 

wiele skutków ubocznych, do których zaliczyć można m.in.: nudności, wymioty 

osłabienie, obrzęk piersi czy dysfagię [11].  

Leczenie systemowe podzielić można na leczenie przedoperacyjne oraz poope-

racyjne zależnie od poziomu zaawansowania nowotworu oraz okresu, kiedy stosuje się 

leczenie. Leczenie przed operacją zastosowanie ma w przypadku raków o miejscowym 

stopniu zaawansowania bez przerzutów, ale gdy wyklucza się przeprowadzenie operacji 

radykalnej. Celem jest wtedy minimalizacja masy zmiany nowotworowej. Drugim celem 

jest umożliwienie przeprowadzenia operacji oszczędzającej u pacjentek z większymi 

guzami. Drugi rodzaj leczenia – pooperacyjne – wykorzystuje się u większości 

pacjentek z nowotworem gruczołu sutkowego. Znaczącym do kwalifikacji jest wynik 

badania hist-pat [10]. 

Chemioterapia ma na celu uszkodzenie komórek nowotworowych i zmniejszenie 

guza do takiej wielkości, aby całkowicie go usunąć. Niestety podczas leczenia znisz-

czeniu ulegają też komórki nieobjęte procesem chorobowym. Ta metoda systemowa 

polega na podaniu od 4 do 8 cykli co trzy tygodnie. Leczenie prowadzone jest w trybie 

ambulatoryjnym. Chemioterapia niesie za sobą wiele skutków ubocznych, jakimi są: 

nudności, wymioty, osłabienie, suchość jamy ustnej czy znaczna utrata apetytu [10, 15]. 

Celem hormonoterapii jest zniesienie wpływu estrogenów na komórki nowotworowe. 

U chorych przed menopauzą zastosowanie ma przede wszystkim tamoksyfen, natomiast 

po przebyciu menopauzy – tamoksifen bądź inhibitory aromatazy. Skutkami ubocznymi 

są upławy, krwawienia z dróg rodnych, uczucie gorąca czy bóle głowy. Stosowana jest 

przez 5 lat. Leczenie anty-HER2 skojarzone jest zazwyczaj z chemioterapią, rzadziej 

hormonoterapią i trwa dwanaście miesięcy [10, 15]. 

2. Cel badań i problemy badawcze 

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem opieki nad pacjentką z nowotworem 

gruczołu piersiowego w okresie chemioterapii.  

W niniejszej pracy wyodrębnione zostały następujące problemy badawcze: 

1. Jakie problemy pielęgnacyjne występują u pacjentki z nowotworem gruczołu 

sutkowego? 

2. Jaka jest specyfika opieki nad chorą z nowotworem gruczołu sutkowego? 

3. Jaka jest rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z rakiem piersi? 

4. W jaki sposób nowotwór piersi wpływa na stan psycho-społeczny pacjentki? 

2.1. Przedmiot badań 

Przedmiotem badań jest proces pielęgnowania pacjentki z nowotworem gruczołu 

sutkowego w trakcie chemioterapii. 

W pracy zastosowano model pielęgnowania według Dorothei Orem. Model ten 

skupia się na trzech teoriach: samoopieki, deficytu samoopieki oraz systemów pielęg-
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nowania [16]. Według autorki każdy człowiek posiada wrodzoną potrzebę dbania 

o siebie oraz o swoje zdrowie i ma świadomość znaczenia samoopieki. Niestety, poprzez 

wiele czynników u człowieka pojawić może się deficyt samoopieki w różnym stopniu. 

D. Orem podkreśla, że kompetentna pielęgniarka powinna rozpoznawać ten deficyt 

oraz problemy pielęgnacyjne pacjenta, by móc sprawować nad nim właściwą opiekę, 

dobierając odpowiedni system pielęgnowania, a w przypadku zmiany stanu jego 

zdrowia właściwe i szybko reagować, zmieniając system bądź odpowiednio je łącząc.  

2.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 

Metodą badawczą zastosowaną w pracy jest metoda indywidualnego przypadku, 

z wykorzystaniem procesu pielęgnowania. 

W celu zgromadzenia odpowiedniej ilości danych o pacjentce, a także informacji 

dotyczących stanu zdrowia kobiety wykorzystano kilka rodzajów technik i narzędzi 

badawczych. 

Głównym źródłem informacji był wywiad przeprowadzony z pacjentką. Zasto-

sowano także obserwację i badanie fizykalne. Przeanalizowana została również historia 

choroby pacjentki ze zwróceniem uwagi na wyniki badań obrazowych oraz labora-

toryjnych. Wykorzystane zostały standaryzowane narzędzia badawcze: 

 Skala numeryczna (NRS) służąca do oceny natężenia bólu – skala od 0 do 10, 

gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 to ból nie do wytrzymania; 

 Skala Oceny Złożonych Czynności Życia Codziennego (I-ADL) według Lawtona – 

składa się z 8 pytań dotyczących czynności instrumentalnych (np. umiejętność 

samodzielnego korzystania z telefonu czy wyprania odzieży). Za każde pytanie 

można uzyskać od 1 do 3 punktów. Maksymalnie uzyskać można ich 24. Im 

wyższy wynik osiąga pacjent, tym bardziej samodzielny jest [17]. 

 Skala Akceptacji Choroby AIS – składa się z 8 stwierdzeń i służy do oceny 

akceptacji choroby przez chorego. Za każde stwierdzenie przewidziane jest od 1 

do 5 punktów, a więc pacjent uzyskać może ich maksymalnie 40. Im większa ich 

ilość, tym pacjent lepiej akceptuje schorzenie i przystosowuje się do ograniczeń 

spowodowanych chorobą [18]. 

 Skala Depresji Becka – skala do oceny głębokości depresji, składająca się ze 21 

stwierdzeń. Zyskać można od 0 do 63 punktów. Wynik stanowi wskazówkę, nie 

jest diagnozą.  

Interpretacja wyników:  

 0-11 – pacjent bez depresji; 

 12-26 – łagodna depresja; 

 27-49 – umiarkowanie ciężka depresji; 

 50-63 – bardzo ciężka depresja [19]. 

3. Opis przypadku 

61-letnia kobieta z rozpoznaniem nowotworu złośliwego w kwadrancie górnej 

zewnętrznej sutka prawego przyjęta do Pododdziału Chemioterapii Dziennej celem 

leczenia onkologicznego. Guza wykryto u chorej podczas kontrolnej mammografii. 

Pacjentce wystawiono kartę DiLO, czyli kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicz-

nego. Chora przeszła operację wycięcia węzła wartowniczego z jamy pachowej prawej 
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przed chemioterapią. Zabieg przeprowadzony był w znieczuleniu ogólnym dotcha-

wiczym, kobieta dobrze zniosła zabieg. W trakcie operacji pobrano materiał do badania 

histopatologicznego. Po zabiegu chora przebywała na Oddziale Chirurgii Onkolo-

gicznej trzy dni, po których została wypisana do domu z zaleceniem odbycia wizyty 

kontrolnej za około 14 dni, mające na celu ustalenie dalszego postępowania. Została 

podjęta decyzja o koniecznej chemioterapii. Po około trzech tygodniach od zabiegu 

przeprowadzono u pacjentki kartę oceny internistycznej przed leczeniem cytotok-

sycznym. Stan ogólny pani był dobry, ciśnienie tętnicze wyniosło 140/90 mmHg, tętno 

75 '/min, akcja serca miarowa. Nie stwierdzono obrzęków kończyn dolnych. Nasilenie 

bólu w skali NRS – 0, co oznacza brak bólu. Z uwagi na brak przeciwwskazań, 

pacjentka została poddana pierwszemu cyklowi chemioterapii przedoperacyjnej według 

schematu AT w dawce: ADM 92.5 mg i.v., DXL 138, 75 mg i.v. oraz Ondansetron 8 

mg i.v. Chora dobrze tolerowała leczenie. Pacjentka tego samego dnia została 

wypisana do domu z zaleceniem przybycia 3 tygodnie później celem dalszego leczenia. 

Drugi cykl chemioterapii według schematu AT podany w takich samych dawkach jak 

w cyklu pierwszym. Aktualnie chora po trzeciej chemioterapii przyjętej w dawce: 

Doxorubicin 92,5 mg i.v., Camitotic 138, 75 mh i.v., Ondansetron 8 mg i.v. oraz 

Dexaven 8 mg i.v. Około 30 dni później wykonana została mammografia kontrolna, 

wykazująca w prawej piersi guz przy powięzi wielkości około 35 mm oraz inne drobne 

zmiany guzkowe. W piersi lewej nie stwierdzono zmian wykazujących cechy 

złośliwości. W jamie pachowej węzły chłonne niepowiększone. 

Pacjentka cierpi także na nadciśnienie tętnicze od 7 lat. Regularnie przyjmuje leki 

i mierzy ciśnienie tętnicze dwa razy dziennie, zapisuje je też w dzienniczku samo-

kontroli. Z wywiadu i analizy dzienniczka – ciśnienie tętnicze pacjentki zazwyczaj 

w granicach normy, średnio około 135/80 mmHg.  

Chora mieszka sama w dwupokojowym mieszkaniu w małym mieście. Kobieta jest 

wdową, jej mąż zginął w wypadku samochodowym w 2017 roku. Ma 30-letniego syna, 

który w wieku 25 lat wyjechał do pracy do Holandii, pozostając tam do dziś. Pacjentka 

ma z nim regularny kontakt telefoniczny. Mimo rozmów z synem, pani nie czuje 

wystarczającego wsparcia, odczuwa samotność. Nie może liczyć także na pomoc brata 

z powodu konfliktu rodzinnego. Pacjentka z wykształcenia jest technologiem żywienia 

zbiorowego, bardzo lubi swój zawód i pracę, choć aktualnie przebywa na zwolnieniu 

lekarskim. Pacjentka obciążona genetycznie, z wywiadu rodzinnego – matka pacjentki 

zmarła na raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych w wieku 56 lat. Ojciec 

pacjentki zostawił żonę po porodzie córki i wyjechał do pracy za granicę. Kobieta nie 

ma z nim żadnego kontaktu. Pacjentka paliła papierosy do 30 r.ż. Potrafiła wypalić od 

kilku do kilkunastu papierosów dziennie w zależności od nastroju oraz ilości 

odczuwanego stresu. Zrezygnowała jednak z tytoniu w celu oszczędzenia pieniędzy. 

Alkohol piła okazjonalnie, zazwyczaj w trakcie większych spotkań rodzinnych.  

Chora aktualnie skarży się na nudności i brak apetytu spowodowany zmianą odczu-

wania smaku i zapachu potraw. Nie odżywia się ona z tego powodu regularnie, nie 

czuje potrzeby spożywania posiłków. W ostatnim czasie schudła 4 kg. Kobieta jest 

osłabiona, czasem ciężko podjąć jej jakiekolwiek aktywności. Pacjentka ma obrzęki 

kończyn dolnych, co utrudnia jej codzienne funkcjonowanie. Mówi też o zwiększonym 

poceniu się do około tygodnia po cyklu chemioterapii, zaznacza, że czuje się z tym 
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niekomfortowo. Pacjentka cierpi też na zawroty głowy, zwłaszcza po wstaniu z łóżka. 

Czuje się niepewnie i boi się upadku. Chora czuje dyskomfort z powodu zmieniającego 

się wyglądu, przede wszystkim wypadających włosów. Pani ma trudności z zaśnięciem 

z powodu natłoku myśli i odczuwanego niepokoju. Masa ciała pacjentki wynosi 60 kg, 

wzrost 161 cm. Wskaźnik BMI wyniósł 23.15, co oznacza wagę prawidłową. Chora 

nie jest aktywna fizycznie odkąd wykryto u niej chorobę, przed rozpoznaniem dużo 

spacerowała i uprawiała nordic walking. Pani mówi, że jest zbyt osłabiona oraz 

zmęczona, by podjąć większy wysiłek fizyczny. Z wywiadu – pacjentka regularnie 

oddaje stolec, diureza prawidłowa. Chora nosi okulary, cierpi na miopię, czyli krótko-

wzroczność od 30 lat. Słuch pacjentki w normie. Skóra pani jest sucha, zaczerwieniona 

i łuszcząca się. Kobieta zaznacza, że zawsze miała suchą skórę, lecz z powodu leczenia 

objawy te nasiliły się. Podczas wywiadu pacjentka spokojna, choć wyraźnie zanie-

pokojona swoim stanem zdrowia. Chora boi się przyszłości. 

Podstawowe parametry życiowe pacjentki: 

 ciśnienie tętnicze pacjentki: 140/90 mmHg; 

 tętno: 75 u/min – dobrze napięte, miarowe; 

 oddechy: 15/min; 

 temperatura ciała: 36.8° Celsjusza; 

 nasilenie bólu w skali numerycznej – 0 (brak bólu). 

Leki przyjmowane przez pacjentkę: 

 Polpril 10 mg p.o. 1-0-0 – lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi; 

 Longuex 6 mg 1 amp. co 21 dni, lek pobudzający szpik kostny do wytwarzania 

leukocytów; 

 Atossa 8 mg – 1-0-1 do 5 dni po przyjętej chemioterapii – lek zapobiegającym 

wymiotom oraz nudnościom po chemioterapii. 

U pacjentki przeprowadzono badanie przy pomocy skali I – ADL według Lawtona. 

Chora zdobyła maksymalną liczbę punktów – 24. Oznacza to, że nie potrzebuje ona 

w złożonych czynnościach życia codziennego pomocy osób trzecich. Potrafi korzystać 

z telefonu, wychodzi po zakupy spożywcze, samodzielnie przygotowuje posiłki. Pani 

zaznacza tylko, że jeśli jest osłabiona i wymaga doraźnej pomocy, to jej sąsiadka 

chętnie jej udziela. 

Kolejnym kwestionariuszem przeprowadzonym u chorej jest Skala Akceptacji 

Choroby AIS, z której wynika, że kobieta ma problemy z przystosowaniem się do 

ograniczeń narzuconych przez schorzenia. Uzyskała 28 na 40 punktów. Chora zawsze 

była aktywna, natomiast z powodu swojego aktualnego stanu zdrowia, nie jest w stanie 

uprawiać swojego hobby. Jest także na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać 

lubianej przez nią pracy. Warto zaznaczyć, że pacjentka raczej nie zgadza się z tym, że 

jest ciężarem dla rodziny, nie jest też bardziej zależna od innych. Zdecydowanie nie 

czuje się niepotrzebna bądź bezwartościowa. Kobieta w niewielkim stopniu akceptuje 

swoją chorobę, potwierdza, że chciałaby być bardziej aktywna. Uważa ona, że choroba 

ją ogranicza i negatywnie wpływa na jakość jej życia. 

Ostatnią skalą, według której oceniona została pacjentka jest Skala Depresji Becka. 

Kobieta uzyskała w niej 19 na 63 punkty, co oznacza łagodną depresję. Z przeprowa-

dzonego kwestionariusza wynika, że pacjentka bardzo przejmuje się swoim wyglądem. 

Martwi się też swoimi dolegliwościami. Chora nie czuje się gorsza od innych. 
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1. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA  

Brak apetytu spowodowany zmianą odczuwania smaku i zapachu w wyniku 

chemioterapii. 

CEL DZIAŁAŃ 

Poprawa apetytu pacjentki. Zapobieganie pogorszeniu się stanu odżywienia. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 poinformowanie chorej, że utrata apetytu to częsty skutek uboczny chemioterapii; 

 rozmowa z chorą na temat istoty prawidłowego odżywiania i jego wpływu na 

organizm oraz samopoczucie; 

 wyliczenie wskaźnika bmi pacjentki, w celu określenia czy jej masa ciała mieści 

się w normie; 

 zachęcenie kobiety do spożywania posiłków; 

 modyfikacja diety pacjentki we współpracy z dietetykiem: 

 uwzględnienie preferencji żywieniowych pacjentki, 

 wprowadzenie do diety nowych składników, 

 ograniczenie ilości używanych przypraw, 

 wprowadzenie diety lekkostrawnej, 

 zalecenie spożywania produktów gotowanych bądź na parze, 

 edukacja chorej odnośnie prawidłowych nawyków żywieniowych: 

 zalecenie spożywania 5-6 posiłków dziennie, regularnie, w małych 

porcjach, 

 spożywanie dań spokojnie i powoli, 

 zalecenie picia co najmniej 2 litrów wody dziennie, 

 zachęcenie pacjentki do spożywania posiłków w towarzystwie np. sąsiadki, 

 zalecenie wykonania toalety jamy ustnej przed i po pożywieniu, 

 zachęcenie kobiety, w miarę możliwości, do odbycia spaceru przed spożyciem 

śniadania/obiadu/kolacji. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Apetyt pacjentki uległ nieznacznej poprawie. Problem wymaga dalszej obserwacji. 

2. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Złe samopoczucie pacjentki spowodowane odczuwaniem nudności w wyniku 

przyjmowania leków cytotoksycznych.  

CEL DZIAŁAŃ 

Powstrzymanie nudności. Poprawa samopoczucia pacjentki. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 rozmowa z pacjentką na temat produktów nasilających mdłości i konieczności 

wyeliminowania ich z diety; 

 rozmowa o nawykach żywieniowych pacjentki; 

 zalecenie chorej, aby wykonywała głębokie oddechy przez usta; 

 wprowadzenie nowych zasad żywieniowych: 

 unikanie przez pacjentkę potraw zbyt mocno przyprawionych oraz inten-

sywnie pachnących, a także potraw smażonych na rzecz gotowanych 

i przyrządzanych na parze, 

 spożywanie 5-6 posiłków dziennie, regularnie, w małych porcjach, powoli 

i spokojnie, 
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 zalecenie, aby chora piła, co najmniej 2 litry wody dziennie; ważne jest, by 

unikać picia podczas jedzenia, 

 zasugerowanie, by pacjentka miała w domu słodki owoc, np. pomarańczę 

bądź imbir, które mają działanie zapobiegające nudnościom. pomóc może 

także ssanie cukierków miętowych albo kostek lodu, 

 zalecenie, aby pani nie wypoczywała w pozycji leżącej do 2 h po posiłku, 

 podanie leków na zlecenie lekarza, 

 ocena skuteczności farmakoterapii. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Nudności uległy zmniejszeniu. Problem wymaga dalszej obserwacji. 

3. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Dyskomfort spowodowany obrzękiem kończyn dolnych w przebiegu choroby 

pacjentki, utrudniający codziennie funkcjonowanie. 

CEL DZIAŁAŃ 

Zminimalizowanie obrzęku. Poprawa funkcjonowania pacjentki. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 wywiad z pacjentką ukierunkowany na czas wystąpienia i trwania obrzęków; 

 obserwacja i kontrola obrzęków – prowadzenie bilansu płynów; 

 regularna kontrola masy ciała pacjentki; 

 redukcja soli kuchennej w diecie do 5 g dziennie; 

 spożywanie co najmniej 2 litrów wody dziennie; 

 regularna higiena kończyn obrzękniętych, używanie chłodnej wody i łagodnych 

środków myjących i pielęgnacyjnych; 

 dokładne osuszanie kończyn przez przykładanie ręcznika; 

 masaż stóp w kierunku od palców do góry; 

 nawilżanie i natłuszczanie kończyn specjalnymi maściami; 

 elewacja kończyn dolnych za pomocą wałków, poduszek, klinów; 

 wprowadzenie ćwiczeń polegających na unoszeniu palców stóp do góry i ich 

prostowaniu w miarę możliwości kobiety; 

 wygodne ułożenie pacjentki poprawiające jej komfort; 

 zalecenie używania czystej i luźnej bielizny pościelowej; 

 zakładanie skarpet nieuciskających, a także unikanie noszenia obcisłej odzieży. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Obrzęki nieznacznie się zmniejszyły. Pacjentce największą ulgę przynosi elewacja 

kończyn dolnych i wcieranie maści. Problem wymaga dalszej obserwacji. 

4. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Uczucie zmęczenia i osłabienia w wyniku chemioterapii. 

CEL DZIAŁAŃ 

Poprawa samopoczucia pacjentki. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 wyjaśnienie pacjentce, że leki cytotoksyczne wpływają na zwiększenie osłabienia 

oraz zmęczenia; 

 kontrola podstawowych parametrów życiowych pacjentki; 

 pomoc pacjentce w wykonywaniu czynności w przypadku braku sił; 
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 ocena warunków, w których przebywa pani pod kątem możliwości wypoczynku; 

 zapewnienie pacjentce odpowiednich warunków do odpoczynku: 

 zadbanie o ciszę i spokój, 

 odpowiednia temperatura w pomieszczeniu 18-20°C, 

 wietrzenie pomieszczenia, 

 używanie bawełnianej bielizny pościelowej i jej regularna zmiana, 

 zachęcanie pacjentki do spacerów w miarę możliwości; 

 nakłonienie pacjentki do zdrowego odżywania, wprowadzenie diety lekko-

strawnej; 

 spożywanie, co najmniej 2 litrów wody dziennie; 

 zachęcie pacjentki do prowadzenia dzienniczka kontroli zmęczenia. pozwoli to na 

określenie pacjentce, o jakich porach czuje się najbardziej zmęczona, pomoże jej 

to ustalić plan dnia; 

 wprowadzenie technik relaksacyjnych (np. słuchanie relaksującej muzyki, 

medytacja); 

 określenie czynników nasilających zmęczenie; 

 wyeliminowanie czynników nasilających zmęczenie u chorej; 

 podanie leków na zlecenie lekarza. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Samopoczucie chorej uległo niewielkiej poprawie. Uczucie zmęczenia i osłabienie 

uległo nieznacznemu zmniejszeniu. 

5. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Dyskomfort spowodowany nadmierną potliwością w wyniku choroby pacjentki 

i przyjmowania leków cytotoksycznych. 

CEL DZIAŁAŃ 

Utrzymanie ciała pacjentki w czystości. Poprawa samopoczucia chorej. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 regularna kontrola temperatury ciała pacjenta; 

 codzienna kontrola powłok skórnych i kontrola stanu nawodnienia; 

 prowadzenie bilansu płynów; 

 zalecenie picia odpowiedniej ilości płynów dziennie (około 2 l); 

 utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu (temp. 18-20°C, 

wilgotność 60%); 

 regularne wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywa kobieta; 

 zalecenie zadbania o odpowiednią higienę ciała, regularne prysznice z użyciem 

delikatnych środków myjących i pielęgnujących; 

 dokładne osuszanie skóry delikatnym ręcznikiem; 

 używanie specjalnych antyperspirantów, najlepiej na noc; 

 zalecenie używania lekkiej, bawełnianej bielizny pościelowej i jej regularna 

zmiana, a także ubrań ze 100% bawełny; 

 zasugerowanie użycia wkładek antypotowych pod pachy; 

 wyeliminowanie z diety pikantnych przypraw; 

 wsparcie pacjentki. 

  



 

Pielęgnacja i rehabilitacja pacjenta z nowotworem gruczołu sutkowego 

 

91 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Ciało pacjentki utrzymane jest w czystości. Samopoczucie chorej uległo 

nieznacznej poprawie. Problem wymaga dalszej obserwacji. 

6. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Trudności z akceptacją zmieniającego się wyglądu pacjentki (wypadanie włosów) 

spowodowane chemioterapią. 

CEL DZIAŁAŃ 

Pomoc pacjentce w zaakceptowaniu swojego wyglądu. Poprawa samopoczucia 

chorej. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 rozmowa z pacjentką na temat wypadania włosów po podaniu cytostatyków; 

 poinformowanie pani o właściwych działaniach pielęgnacyjnych skóry głowy 

oraz włosów: 

 używanie delikatnych szamponów, 

 zastąpienie grzebienia miękką szczotką z naturalnym oraz szeroko rozsta-

wionym włosiem, 

 unikanie farbowania włosów, 

 nieużywanie suszarek, lokówek, 

 zalecenie stosowania olejków pielęgnacyjnych, 

 przypomnienie o delikatnym czesaniu włosów, 

 Zaproponowanie skrócenia włosów. 

 zaproponowanie noszenia czapek czy kapelusza, zwłaszcza podczas wychodzenia 

na słońce, 

 poinformowanie pacjentki o możliwości zakupienia peruki refundowanej z naro-

dowego funduszu zdrowia. w tym celu należy zwrócić się do lekarza prowa-

dzącego w celu przepisania peruki, 

 udzielenie wsparcia chorej oraz zaznaczenie, że jej wartość nie zmienia się 

z powodu wypadających włosów, 

 umożliwienie kontaktu z innymi kobietami w podobnej sytuacji, 

 umożliwienie kontaktu z psychologiem. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Pacjentce została udzielona pomoc w zaakceptowaniu swojego wyglądu. Nastąpiła 

nieznaczna poprawa samopoczucia chorej. 

7. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Dyskomfort spowodowany suchą, zaczerwienioną i łuszcząca się skórą wskutek 

leczenia. 

CEL DZIAŁAŃ 

Poprawa stanu skóry pacjentki.  

PLAN DZIAŁAŃ 

 dokładne obejrzenie zmian na skórze pacjentki; 

 obserwacja i kontrola stanu skóry; 

 stosowanie odpowiedniej higieny i pielęgnacji: 

 zalecenie używania środków pielęgnacyjnych przeznaczonych dla pacjentów 

w trakcie chemioterapii; 

 stosowanie produktów aptecznych, zawierających atesty bez barwników; 



 

Edyta Ośmiałowska, Katarzyna Malewicz, Iwona Cieślak 

 

92 

 dokładne i delikatne osuszanie skóry ręcznikiem, bez pocierania; 

 stosowanie środków natłuszczających i nawilżających np. oliwek, aloesu; 

 unikanie ciepłych oraz długich kąpieli; 

 nieużywanie perfum i kosmetyków zawierających alkohol; 

 stosowanie preparatów wzmacniających paznokcie; 

 Ograniczenie spędzania dłuższego czasu na słońcu; 

 Wykonywanie prac domowych np. mycia naczyń w rękawiczkach ochronnych; 

 Udzielnie pacjentce wsparcia emocjonalnego. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Stan skóry pacjentki nie uległ poprawie. Problem wymaga dalszej obserwacji. 

8. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Trudności z zasypianiem spowodowane stresem i natłokiem myśli. 

CEL DZIAŁAŃ  

Uregulowanie rytmu snu. Wyeliminowanie niepokoju. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 poznanie sposobów dotychczasowego samodzielnego radzenia sobie pacjentki 

z bezsennością; 

 ocena warunków, w których znajduje się chora pod kątem możliwości zagwa-

rantowania ciągłego snu; 

 zaproponowanie zastosowania przed snem różnych metod relaksacji (np. słuchania 

relaksującej muzyki, wzięcia ciepłego prysznicu, wykonywania ćwiczeń oddecho-

wych czy medytacji) przed spoczynkiem nocnym; 

 mobilizowanie chorej do wstawania i chodzenia spać o podobnych porach 

mających na celu regulację rytmu snu; 

 odradzanie pacjentce spania podczas dnia, aby zwiększyć możliwość snu nocnego; 

 wskazanie działań poprawiających warunki do snu: 

 dbanie o ciszę, 

 utrzymywanie właściwej temperatury pomieszczenia, 

 używanie czystej, bawełnianej bielizny pościelowej i jej częsta zmiana, 

 mobilizowanie pacjentki do wykonywania różnych czynności w ciągu dnia; 

 zachęcenie pacjentki do spacerów, w miarę możliwości; 

 zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego z bezsennością, wsparcie 

pacjentki; 

 zastosowanie farmakoterapii na zlecenie lekarza. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Pacjentka stopniowo wprowadza przedstawione działania w życie. Problem 

wymaga dalszej obserwacji. 

9. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Lęk oraz niepokój wynikające z obecnego stanu zdrowia pacjentki oraz obawa 

o przyszłość. 

CEL DZIAŁAŃ  

Zminimalizowanie lęku i niepokoju. Uspokojenie chorej. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 samokontrola własnych emocji w kontakcie z pacjentką; 
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 rozmowa z chorą i wzbudzenie jej zaufania poprzez:  

 okazanie szacunku i cierpliwości, 

 uważne słuchanie, 

 poświęcenie jej swojego czasu, 

 niepospieszanie, gdy chora mówi, 

 angażowanie się w rozmowę, 

 odpowiadanie na pytania pacjentki, 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

 zachęcenie pacjentki do opisania aktualnych uczuć; 

 zwrócenie uwagi na mocne strony pacjentki; 

 wzbudzenie w chorej wiary w siebie; 

 skierowanie myśli pacjentki na pozytywne doświadczenia; 

 zaproponowanie pacjentce różnych metod relaksacji (np. słuchania relaksacyjnej 

muzyki, wykonywania ćwiczeń oddechowych bądź medytacji); 

 zaproponowanie znalezienia nowego hobby w celu odwrócenia myśli o stanie 

swojego zdrowia; 

 zaproponowanie pacjentce wizyty u psychologa i wytłumaczenie jej istoty; 

 podanie leków na zlecenie lekarza. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Pacjentce udzielone zostało wsparcie. Lęk i niepokój pacjentki został zminimali-

zowany.  

10. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Brak wsparcia ze strony najbliższych spowodowane trudną sytuacją w rodzinie 

chorej. 

CEL DZIAŁAŃ  

Zapewnienie poczucia wsparcia pacjentce. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentką poprzez: 

 okazanie szacunku i cierpliwości, 

 empatię, 

 uważne słuchanie, 

 poświęcenie jej swojego czasu, 

 zapewnienie poszanowania godności osobistej, 

 mówienie do chorej głosem opanowanym i spokojnym;  

 rozmowa z pacjentką i zachęcenie jej do opisania swoich uczuć i emocji; 

 skierowanie myśli pacjentki na pozytywne doświadczenia; 

 nieocenianie kobiety i niekrytykowanie; 

 zapewnienie chorej o obecności i chęci pomocy; 

 pomoc w radzeniu sobie z trudnościami; 

 motywowanie pacjentki do podjęcia próby nawiązania kontaktu z członkami 

rodziny; 

 zachęcenie pacjentki do podjęcia uczestniczenia w terapii grupowej; 

 zaproponowanie pacjentce wizyty u psychologa i wytłumaczenie jej istoty. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Pacjentce zostało zapewnione wsparcie. 
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11. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 

Ryzyko wystąpienia upadku z powodu zawrotów głowy w wyniku leczenia 

cytotoksycznego. 

CEL DZIAŁAŃ 

Zminimalizowanie ryzyka upadku. Zapewnienie chorej bezpieczeństwa. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 obserwacja pacjentki; 

 rozmowa z chorą o czynnikach nasilających zawroty głowy i próba wyelimino-

wania ich; 

 zapewnienie ciszy i spokoju; 

 kontrola podstawowych parametrów życiowych kobiety; 

 ocena ryzyka upadku według skali tinetti; 

 zachowanie ostrożności przy nagłej zmianie pozycji; 

 zalecenie, by pani wstawała z łóżka stopniowo – najpierw nie spuszczając nóg, 

następnie powoli opuszczając nogi; 

 zachęcenia do noszenia butów wygodnych i dobrze przylegających do stopy, 

niechodzenie w źle dopasowanych kapciach albo samych skarpetach; 

 zwiększenie ilość światła, zwłaszcza w miejscach często używanych i w nocy; 

 unikanie przez pacjentkę aktywności mogących skutkować upadkiem i urazem; 

 wyeliminowanie obiektów mogących spowodować upadek pani, znajdujących się 

w jej okolicy; 

 uspokojenie pani i udzielenie wsparcia; 

 podanie leków na zlecenie lekarza. 

OCENA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Pacjentka nie upadła. Chora zapewnione ma poczucie bezpieczeństwa. 

4. Podsumowanie  

Celem pracy było omówienie specyfiki opieki pielęgniarskiej nad pacjentką 

z nowotworem gruczołu piersiowego w trakcie chemioterapii. Ukazanie problemów 

pielęgnacyjnych, terapeutycznych i społecznych wraz z proponowanymi działaniami 

pielęgniarskimi tworzącymi holistyczną opiekę nad chorą. 

Przedstawione problemy pacjentki dotyczą nie tylko na fizycznej stronie choroby, 

ale także na psychicznej i społecznej. Choroba ma wieloaspektowy wpływ na życie 

kobiety. Pielęgniarka ma za zadanie nie tylko pielęgnować, ale przede wszystkim 

motywować, edukować, by pacjentka chciała aktywnie uczestniczyć w procesie 

leczenia. 

 Niewątpliwie jednym z najistotniejszych aspektów w opiece nad chorą jest brak 

apetytu pacjentki, mogący doprowadzić do różnorodnych powikłań. Zmiana odczu-

wania smaku i zapachu przez chorą, a także regularne odczuwanie mdłości wpływa na 

niechęć do spożywania pokarmów. Znaczenie ma, więc dobór odpowiedniej diety, 

urozmaicenie jej tak, by była dla kobiety zachęcająca, ale także motywacja chorej 

i wyjaśnienie istoty właściwego odżywiania. Ważne jest ukazanie korzyści wynika-

jących z przestrzegania indywidualnie dobranej diety oraz skutków, do których dopro-

wadzić może brak zbilansowanej diety. Pacjentka chętnie wysłuchała rad i wskazówek, 
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obiecała stosowanie się do nich. Problem jest jednak długofalowy i wymaga regularnej 

kontroli. 

Kolejnym ważnym aspektem w opiece nad chorą jest dyskomfort spowodowany 

obrzękiem kończyn dolnych, utrudniający funkcjonowanie pacjentki i zmuszający do 

większego codziennego wysiłku. Niezbędne jest przekazanie chorej rzetelnych 

wskazówek o pielęgnacji kończyn oraz pomoc w ich wykonaniu. Pacjentka musi dbać 

o regularną oraz dokładną higienę nóg. Zastosowanie maści oraz stosowanie elewacji 

są dla pacjentki najskuteczniejszymi metodami radzenia sobie z obrzękami. 

Zmęczenie i osłabienie pacjentki w wyniku chemioterapii niekorzystnie wpływa na 

proces leczenia. Pacjentka zaniedbać może samoopiekę, nie mając sił na wykonywanie 

codziennych czynności. Zadaniem pielęgniarki jest udzielenie pomocy, gdy kobieta jej 

potrzebuje, ale także motywacja i wspieranie chorej. Istotne jest zapewnienie warunków 

w pomieszczeniu, w którym przebywa chora pod kątem możliwości odpoczynku oraz 

kontrolowanie jej parametrów życiowych celem jak najwcześniejszego wykrywania 

zmian w jej stanie zdrowia. 

W związku z chemioterapią i przyjmowanymi cytostatykami wygląd chorej także 

uległ zmianie, z czego odczuwa znacznie niezadowolenie i dyskomfort. Wypadające 

włosy, zaczerwienienie i suchość skóry są dla kobiety ogromnym zmartwieniem. 

Zwiększona potliwość również jest dla kobiety problematyczna. Chora nie umie 

poradzić sobie ze zmianami zachodzącymi w jej ciele. Zaproponowane działania mają 

na celu wsparcie chorej, ukazanie rozwiązań skutecznych przy aktualnych problemach. 

Zalecenie utrzymania odpowiednej higieny skóry oraz stosowania środków nawilża-

jących zminimalizują zaczerwienienie i poprawią komfort. Dodanie kobiecie otuchy 

i zaznaczenie, że jej wartość jako człowieka, nie zmienia się z powodu wypadających 

włosów, które odrosną spowodowały uśmiech. Chorą poinformowano także o możli-

wości zakupienia peruki refundowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, a także 

udzielono potrzebnego wsparcia. 

Istotnym aspektem w opiece nad chorą jest także aspekt psychiczny i społeczny. 

Pacjentka nie czuje wsparcia w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej, co znacznie zmniejsza 

chęci leczenia. Ważnym zadaniem pielęgniarki jest bycie przy chorej, aktywne słuchanie 

oraz zaproponowanie wizyty u psychologa celem specjalistycznej pomocy. Obowiąz-

kiem pielęgniarki jest zapewnienie bezpieczeństwa chorej oraz wsparcia. Pacjentka 

odczuwa także stres i natłok myśli, w wyniku, których ma trudności z zasypianiem. 

Ważne jest zachęcenie chorej do podejmowanie aktywności w ciągu dnia i unikania 

drzemek. Odpowiednio dobrane techniki relaksacji także mogą pomóc w rozładowaniu 

napięcia emocjonalnego. Odczuwany przez chorą lęk i niepokój o swój stan zdrowia są 

naturalną reakcją. Odpowiednie zachowanie pielęgniarki, wskazujące na jej rzetelność, 

zapewnią bezpieczeństwo chorej i będą dowodem na profesjonalną oraz holistyczną 

opiekę pielęgniarską. Zapewnienie wsparcia pacjentce pomoże w zminimalizowaniu 

lęku oraz wzbudzi więcej pewności siebie u kobiety. Udzielenie odpowiedzi na pytania 

pani oraz wyjaśnienie istoty choroby pomoże w zaakceptowaniu swojego stanu 

zdrowia. Kobieta w niewielkim stopniu akceptuje chorobę, uważa, że ogranicza ją ona, 

gdyż chora nie może pracować zawodowo i uprawiać ulubionego hobby. Im większa 

akceptacja schorzenia, tym lepsza jakość życia. Istotne jest, więc zaproponowanie 

innych czynności, które mogą sprawić chorej radość i spowodować, że pani w większym 
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stopniu zaakceptuje nową sytuację, co znacząco wpłynie na polepszenie jakość jej 

życia. 

Cel pracy został osiągnięty. Problem opieki nad chorą z nowotworem gruczołu 

sutkowego w trakcie chemioterapii przedstawiony został całościowo. Ukazane zostały 

problemy pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz społeczne wraz z proponowanymi działa-

niami pielęgniarskimi. Omówiona została rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką. 

5. Dyskusja 

Nowotwór gruczołu sutkowego stanowi istotne zagadnienie dzisiejszej medycyny. 

Rak ten diagnozowany jest, co roku u prawie 17 tysięcy kobiet w Polsce, a umiera 

z jego powodu około 6 tysięcy pań rocznie [2, 20]. Choroba dotyka głównie płci 

żeńskiej, a najczęściej chorują osoby starsze. W literaturze opisywane są także przypadki 

młodych pań, a nawet kobiet w ciąży ze zdiagnozowanym rakiem piersi. Wiele z nich 

nie bada się regularnie bądź bagatelizuje niepokojące objawy, nie zgłaszając się do 

lekarza i nie wykonując badań specjalistycznych.  

Opisana pacjentka była w grupie największego ryzyka wystąpienia choroby nowo-

tworowej, z powodu m.in. płci żeńskiej, starszego wieku (61 lat) oraz dodatniego 

wywiadu w kierunku występowania raka gruczołu piersiowego u matki chorej. 

W aktualnych publikacjach znaleźć można informacje, że ponad 80% przypadków 

raka piersi dotyczy kobiet po skończonym 50 r.ż. P. Kozieł i wsp. z Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu w przeprowadzonych badaniach wskazują, że średni wiek 

kobiet z rakiem piersi wynosi 57 lat. U ponad 20% respondentek wykryto rodzinne 

występowanie raka gruczołu sutkowego [21]. Występowanie nowotworu u krewnych 

w pierwszej linii nawet o 3 razy zwiększa ryzyko zachorowania na tę chorobę [5]. 

Czynnikiem ryzyka u pacjentki nie była natomiast wymieniana w literaturze mała 

aktywność fizyczna czy otyłość. Chora regularnie uprawiała nordic walking i dużo 

czasu spędzała aktywnie. 

We wczesnym zdiagnozowaniu raka piersi ogromne znaczenie ma profilaktyka 

pierwotna oraz wtórna w celu wykrycia nawrotu choroby. Celem profilaktyki pier-

wotnej jest zminimalizowanie zachorowalności na nowotwór sutka i należy do niej 

modyfikacja stylu życia – utrzymywanie prawidłowej masy ciała, zwiększenie aktyw-

ności fizycznej, odpowiednia dieta, wyeliminowanie alkoholu [22]. Profilaktyka wtórna 

ma na celu rozpoznanie choroby w możliwie jak najwcześniejszym etapie, wyróżniamy: 

samobadanie piersi, badanie fizykalne gruczołów sutkowych przez lekarza, wykony-

wanie mammografii czy sonomammografii [22, 23]. Według Krajowego Rejestru Nowo-

tworów około 66% nowotworów piersi wykrywanych jest w stadium miejscowym, co 

daje większe szanse na wyleczenie, niż wykrycie raka w stadium regionalnym (26%) 

bądź uogólnionym (7%) [3]. W przypadku opisanej pacjentki rak piersi nie powodował 

żadnych niepokojących objawów. Z publikacji wynika, że początkowe stadium raka 

sutka rzeczywiście może przebiegać bezobjawowo i bezboleśnie, zmniejszając szanse 

na wczesne wykrycie [10]. Ponad 90% kobiet raka piersi wykrywa poprzez samoba-

danie [23]. Nowotwór u chorej rozpoznany został we wczesnym etapie rozwoju, nie 

poprzez samobadanie, ale dzięki profilaktycznej mammografii. Umożliwiło to szybkie 

wdrożenie postępowania leczniczego. Według badań przeprowadzonych przez 

E. Najdyhor i wsp. tylko połowa kobiet wykonywała badanie MMG, a prawie 40% nie 

przeprowadza samobadania piersi [24]. E. Cipora w swojej pracy z 2019 r. podaje, iż 
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u ponad 60% wśród badanych kobiet występują opóźnienia w postępowaniu leczniczym, 

na co największy wpływ miał ich lęk przed rozpoznaniem raka (36,4%) oraz długie 

oczekiwanie na wyniki badań (10%) [20]. Kobiety bojąc się wykrycia nowotworu, nie 

chcą zgłaszać się do lekarza, co odracza proces leczniczy, pogarszając tym samym 

rokowanie. Opisana pacjentka zgłosiła się do lekarza od razu po wykonanej mammo-

grafii, mimo lęku i obawy o to, jaka będzie diagnoza.  

Chemioterapia niesie za sobą wiele skutków ubocznych. Opisywana, w niniejszej 

pracy, pacjentka skarży się na fizyczne objawy uboczne spowodowane leczeniem cyto-

toksycznym – przede wszystkim na znaczny brak apetytu i nudności, osłabienie oraz 

zmęczenie. Chorej nie doskwierają jednak wymioty. E. Puchalska i współpracownicy 

z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku swoimi badaniami 

ukazują, że ponad 70% badanych kobiet także odczuwa zmęczenie, a 50% z nich boryka 

się z nudnościami i wymiotami. Brak apetytu, jak w przypadku pacjentki, zgłosiło 

tylko 40% ankietowanych [25]. Udowadnia to występowanie częstych i typowych 

dolegliwości w wyniku leczenia cytotoksycznego w przypadku opisanej pacjentki. 

Chora odczuwa także nadmierną potliwość, zmiany w wyglądzie obejmujące utratę 

włosów oraz nadmiernie suchą i zaczerwienioną skórę. Koper A. w swojej publikacji 

podaje, że utrata włosów oraz zmiany skórne są częstymi skutkami ubocznymi 

chemioterapii, wymagającymi wdrożenia odpowiednich działań pielęgniarskich [26].  

Rak piersi powoduje nie tylko zmiany fizyczne. Oddziałuje także na psychikę kobiet 

oraz niejednokrotnie wpływa na pełnione przez nie role społeczne. E. Puchalska, E. 

Sierko i wsp. zaznaczają, że wśród grupy 90 badanych pacjentek poddanych chemio-

terapii 95% kobiet otrzymywało wystarczające wsparcie, a jedynie 5% nie czuło go od 

najbliższych. Znaczna większość kobiet (80%) zaznaczyła, że oczekuje wsparcia 

psychicznego od swojej rodziny, a 10% od przyjaciół. Jedynie 5% pacjentek z nowo-

tworem piersi nie oczekiwało pomocy psychologicznej, co ukazuje jak ważne jest ono 

dla kobiet [25]. Wsparcie minimalizuje ich lęk, daje nadzieję i poczucie bezpie-

czeństwa. Zapewnione o obecności najbliższych kobiety odczuwają większą moty-

wację i chęci leczenia. W przypadku opisywanej pacjentki brak wsparcia stanowił 

znaczący problem psychiczny, któremu personel pielęgniarski sprostać musi poprzez 

aktywne słuchanie, zapewnienie pacjentki o obecności, a także rzetelne odpowiadanie 

na pytania, co pozytywnie wpłynąć może na proces zdrowienia. Chora nie ma zapew-

nionej odpowiedniej pomocy w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej. Podkreśla, że czuje 

się samotna. Ponadto w niewielkim stopniu akceptuje swoją chorobę, która ją znacznie 

ogranicza, ponieważ kobieta nie pracuje zawodowo ani nie ma hobby. Badania W. 

Ferenc i wsp. z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

wskazują, że większość kobiet nieakceptujących schorzenia częściej odczuwa ból psy-

chiczny niż kobiety, które akceptują chorobę [27]. Z przeprowadzonej Skali Depresji 

Becka, według której została oceniona pacjentka wynika, że cierpi ona na łagodną 

depresję, odczuwa stres oraz natłok myśli i nie w pełni akceptuje nową sytuację. Wska-

zana jest, więc wizyta u psychologa celem uzyskania specjalistycznej pomocy. Badania 

W. Ferenc i współpracowników donoszą, że u około 54% respondentek z rakiem piersi 

także wystąpiło umiarkowane nasilenie objawów depresji. 10% kobiet wykazywało 

objawy ciężkiej depresji, a u około 35% chorych nie wykryto objawów [27]. Wskazuje 

to na ogromny problem, jakim jest depresja wśród kobiet z rakiem piersi. Brak 
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wczesnego wykrycia problemu bądź zbagatelizowanie go, prowadzi do pogorszenia się 

stanu psychicznego pacjentek i negatywnie wpływa na proces leczenia. Istotne jest, 

więc zapewnienie kobiecie kontaktu ze specjalistą – psychologiem bądź psychiatrą. 

Nowotwór piersi stanowi znaczący problem zdrowotny kobiet XXI w. Postawienie 

diagnozy nowotworu gruczołu sutkowego powoduje ogromne zmiany w życiu chorej 

oraz jej rodziny. Choroba dotyka nie tylko sfery fizycznej, ale także psychicznej oraz 

społecznej. Niespodziewany rak stawia przed chorą nowe wyzwania, zaburza dotych-

czasowy ład, budząc w kobiecie niepewność i lęk. Długotrwałe leczenie oraz proces 

terapeutyczny wymagają współpracy zespołu terapeutycznego. Personel pielęgniarski 

wykazać musi się wiedzą, znajomością najnowszych wytycznych oraz empatią, aby jak 

najskuteczniej opiekować się chorą i pomóc jej brać aktywny udział w procesie 

leczenia. Ważna jest także edukacja rodzin kobiet zmagających się z rakiem piersi, by 

jak najefektywniej mogli opiekować się chorą i wspierać ją na każdym etapie leczenia. 

6. Wnioski 

 u pacjentki z nowotworem gruczołu piersiowego w trakcie chemioterapii wyróżnić 

można następujące problemy pielęgnacyjne: brak apetytu, dyskomfort spowo-

dowany nudnościami, obrzęk kończyn dolnych, uczucie zmęczenia i osłabienia, 

nadmierna potliwość, trudności z akceptacją zmieniającego się wyglądu (wypa-

danie włosów), dyskomfort spowodowany suchą i zaczerwienioną skórą, trudności 

z zasypianiem, lęk i niepokój, brak wsparcia ze strony najbliższych oraz ryzyko 

wystąpienia upadku; 

 pacjentka z nowotworem piersi w trakcie chemioterapii odczuwa znaczne 

zmęczenie, uniemożliwiające jej podjęcie większego wysiłku fizycznego oraz 

utrudniające codzienne funkcjonowanie; 

 nowotwór piersi wpływa negatywnie na stan psychospołeczny pacjentki, chora 

odczuwa lęk oraz niepokój wynikający z obecnego stanu zdrowia; 

 w przypadku braków wiedzy chorej o procesie terapeutycznym niezbędna jest 

edukacja pacjentki celem zwiększenia aktywnego i świadomego udziału w całym 

procesie oraz zminimalizowania lęku; 

 pacjentka powinna zostać uświadomiona o istocie właściwego odżywiania oraz 

działaniach poprawiających apetyt; 

 rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentką z nowotworem piersi jest edukacja chorej, 

udzielanie profesjonalnych porad oraz nauka właściwej samoopieki, a także 

wykazywanie empatii, udzielnie wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa. 
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Pielęgnacja i rehabilitacja pacjenta z nowotworem gruczołu sutkowego 

Streszczenie 

Nowotwór gruczołu sutkowego jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce. Najważ-

niejszym czynnikiem ryzyka jest płeć żeńska, starszy wiek oraz rodzinne występowanie nowotworu piersi. 

Rak ten tworzy się najczęściej w przewodach wyprowadzających lub zrazikach. Około 50% przypadków 

rozpoznawanych jest w górnym, zewnętrznym kwadrancie piersi. We wczesnej fazie zaawansowania 

nowotworu chora nie musi dostrzegać niepokojących objawów. Wyróżniamy leczenie systemowe raka 

piersi, do którego należą chemioterapia, hormonoterapia i leczenie anty-HER2 oraz miejscowe – leczenie 

chirurgiczne oraz radioterapia. Istotne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia.  

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem opieki nad pacjentką z nowotworem gruczołu piersiowego 

w okresie chemioterapii. 

W pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku z wykorzystaniem procesu pielęgnowania. 

Pacjentką była 61-letnia kobieta z nowotworem gruczołu sutkowego w trakcie chemioterapii. Informacji 

o pacjentce dostarczyły wywiad, obserwacja, badanie fizykalne, analiza dokumentacji medycznej oraz 

wyników badań. Wykorzystane zostały następujące standaryzowane narzędzia badawcze: skala NRS, Skala I 

– ADL według Lawtona, Skala Akceptacji Choroby AIS oraz Skala Depresji Becka (BDI). 

U pacjentki z nowotworem gruczołu piersiowego w trakcie chemioterapii wyróżniono następujące problemy 

pielęgnacyjne: brak apetytu, dyskomfort spowodowany nudnościami, obrzęk kończyn dolnych, uczucie 

zmęczenia oraz osłabienia, nadmierna potliwość, trudności z akceptacją zmieniającego się wyglądu, 

dyskomfort spowodowany suchą i zaczerwienioną skórą, trudności z zasypianiem, lęk i niepokój, brak 

wsparcia ze strony najbliższych oraz ryzyko wystąpienia upadku. Pielęgniarka stanowi rolę opiekuna, ale 

także edukatora i motywatora. Edukacja pacjentki ma wpływ na zwiększenie aktywnego udziału chorej 

w procesie leczenia, a także przyczynia się do zmniejszenia jej lęku.  

Słowa kluczowe: rak piersi, chemioterapia, pielęgnacja 

Nursing and rehabilitation of a patient with mammary gland cancer 

Abstract 

Breast cancer is the most common cancer in women in Poland. Being a woman, getting older and family 

history of breast cancer are the main risk factors for this disease. Typically, the cancer forms in the ducts of 

the breast or the lobules. About 50% of cases are diagnosed in the upper outer quadrant of the breast. The 

patient may not notice worrying symptoms in the early stage cancer. Breast cancer treatment can be 

divided into local and systemic. The first one includes chemotherapy, hormonal therapy and anti-HER2 

therapy. Surgery and radiation therapy are examples of local treatment. It is important to start treatment as 

early as possible. 

The aim of the study is to pay attention to the problem of the nursing of an elderly woman suffering from 

breast cancer during chemotherapy. 

A nursing care plan from case study was used in this thesis. The patient was a 61-year-old woman with 

breast cancer during chmotherapy. Interview, observation, physical examination, analysis medical records 

and medical test results were employed in this study. The following tools were used: Numerical Rating 

Scale (NRS), The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale, Abbreviated Injury Scale 

(AIS), Beck’s Depression Inventory (BDI). 

In a patient with breast cancer during chemotherapy, the following nursing problems were identified: lack 

of appetite, discomfort caused by nausea, swelling of the lower limbs, feeling tired and weak, excessive 

sweating, difficulty accepting the changing appearance, discomfort caused by dry and red skin, difficulty 

falling asleep, anxiety, feeling lack of family support and the risk of falling. 

The nurse is not only a caregiver, but also an educator and motivator. Patient’s education has an impact on 

increasing the patient’s active participation in the treatment process.  

Keywords: breast cancer, chemotherapy, nursing care 
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Przydatność diagnostyczna czasów relaksacji rezonansu 

magnetycznego oraz skuteczność terapii 

fotodynamicznej w raku piersi 

1. Wstęp 

Rak piersi stanowi poważny problem we współczesnym społeczeństwie [1, 2]. 

W chwili obecnej podstawą wczesnego wykrywania raka piersi jest diagnostyka obra-

zowa, w tym badania profilaktyczne wykonywane odpowiednio często [3, 4]. Praca 

ukazuje potencjał dwóch diagnostycznych technik, a mianowicie rezonansu magne-

tycznego (MRI) oraz terapii fotodynamicznej (PDT). O ile metoda MRI na trwale 

weszła do praktyki klinicznej o tyle PDT stanowi nowe badania naukowe. Obie techniki 

zostały użyte w pomiarach in vitro tkanki raka piersi. Pomiary czasów relaksacji MRI 

nie są standardowym badaniem raka piersi jkim jest obrazowanie MRI. MRI jest 

uznawany za technikę obrazowania, ale dzięki obrazowaniu w wysokiej przestrzennej 

i czasowej rozdzielczości tkankowej pozwala na dokładne przedstawienie struktury 

morfologicznej piersi, występujące zmiany patologiczne i nieprawidłowości, poprzez 

pomiar czasów relaksacji T1 oraz T2. PDT zaś jest terapią wykorzystująca tlen, foto-

uczulacz i odpowiedniej długości światło do wytworzenia toksycznego tlenu singleto-

wego służącego do zabijania tkanek nowotworowych. Efekty PDT potwierdzone mogą 

być histopatologicznie. 

2. Patogeneza raka piersi 

Czynniki patogenetyczne w raku piersi można podzielić na środowiskowe, gene-

tyczne i hormonalne [5, 6]. Wśród czynników hormonalnych wymienia się nadmiar 

estrogenów jako ten najważniejszy [5]. W przypadku czynników genetycznych naj-

większe znaczenie przypisuje się mutacjom w dwóch genach: BRCA1 i BRCA2. Odpo-

wiadają one za większość rodzinnych przypadków raka piersi. Wśród innych genów 

odpowiedzialnych za rozwój tego nowotworu możemy wymienić PTEN i TP53 [5].  

Styl życia, poziom aktywności fizycznej, otyłość, ilość porodów, przyjmowanie 

doustnych środków antykoncepcyjnych, hormonalna terapia zastępcza, dieta, używki 

należą do najczęściej wymienianych w grupie czynników środowiskowych [5, 7].  

W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o roli niektórych wirusów, np. EBV, 

HPV, MMTV czy BLV w rozwoju raka piersi [8]. 

  

                                                                
1 Zakład Patomorfologii, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych, Przyrodniczo-

Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych, 

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski. 
3 Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych, 

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski, Autor korespondencyjny: 

dbartusik-aebisher@ur.edu.pl. 



 

Joanna Gustalik, David Aebisher, Dorota Bartusik-Aebisher 

 

102 

3. Diagnostyka raka piersi 

W przypadku nowotworów złośliwych szybkie wykrycie zmiany, na wczesnym 

etapie jej rozwoju, zwiększa szanse pacjenta na przeżycie i całkowite wyleczenie. 

Większość z nich jednak rozwija się podstępnie, przez długi czas nie dając objawów. 

W momencie ich wystąpienia są już zwykle zaawansowane. Z tego względu wprowa-

dzono szereg badań profilaktycznych, które mają na celu wczesne wykrywanie zmian 

nowotworowych. Niestety każde z nich ma jakieś ograniczenia. Nie ma badania 

idealnego [5, 6, 9]. 
 samobadanie piersi – wykonywane raz w miesiącu, ok. 3-4 dnia cyklu przez 

pacjentkę [10]; 

 badanie USG piersi – szybkie i łatwo dostępne, zalecane głównie kobietom 

w młodszym wieku, ze względu na przewagę tkanki gruczołowej w piersi [11, 12]; 

 mammografia – zalecana przede wszystkim starszym kobietom, u których przeważa 

tkanka tłuszczowa w piersi, ponieważ tkanka włóknisto-gruczołowa może utrudniać 

ocenę [11, 13]. Przy jej pomocy można wykryć nawet zmiany niepalpacyjne pod 

warunkiem, ze tworzą one guz [12, 13]; 

 tomosynteza cyfrowa piersi – trójwymiarowa rekonstrukcja gruczołu piersiowego, 

pozwala ocenić tkanki w bardzo cienkich warstwach, np. 1 mm [13-15]; 

 rezonans magnetyczny – metoda wykorzystywana przede wszystkim do określania 

zakresu guza, typu naciekania, przerzutowania do węzłów chłonnych, a także 

oceny odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe. Pozwala także na wykrycie guza 

[13, 16, 17]. Czułość tego badania sięga 100% [13]. Ograniczeniem MRI jest 

jednak mała specyficzność oceniana na poziomie 37-97% [13]. 

4. Leczenie raka piersi 

Na chwile obecną podstawową metodą leczenia raka piersi jest operacja. 

W zależności od stopnia zaawansowania klinicznego i wielkości guza zakres może się 

różnić: od tumorektomii aż po całkowitą mastektomię wraz z limfadenektomią pachy 

[18, 19]. 

Na zakres leczenia operacyjnego bardzo duży wpływ miało wprowadzenie przed-

operacyjnego leczenia systemowego. W wielu przypadkach pozwoliło ono na zredu-

kowanie zakresu operacji, a co za tym idzie zmniejszenie stopnia okaleczenia pacjentki 

i ograniczenie ilości powikłań pooperacyjnych [20-22].  

5. Terapia fotodynamiczna 

Terapia fotodynamiczna została stworzona w XX wieku [23, 24]. Od tego czasu 

nieustannie i dynamicznie się rozwija. Obecnie jej główne zastosowanie dotyczy zmian 

nowotworowych położonych powierzchownie, w obrębie błon śluzowych głowy i szyi, 

nowotworów mózgu, płuc, trzustki, jelita grubego, piersi, prostaty, pęcherza moczo-

wego, szyjki macicy i skóry [25, 31]. 

W terapii fotodynamicznej wykorzystuje się substancję chemiczną zwaną fotouczu-

laczem, która po zastosowaniu naświetlania światłem o odpowiedniej dla niego 

długości fali powoduje wybiórcze uszkodzenie komórek nowotworowych. Zakres 

działania ograniczony jest do miejsca podania fotouczulacza [32-34]. 
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Na skuteczność terapii ma wpływ wiele czynników, m.in. rodzaj komórek nowo-

tworowych, długość fali światła, a także rodzaj fotouczulacza [32-34]. 

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej opiera się na utlenianiu biomolekuł. 

Światło przekazuje energię do tlenu cząsteczkowego, z którego powstaje tlen singletowy. 

Jest niezwykle reaktywny i posiada zdolność uszkadzania białek komórkowych, 

a także samego DNA [32, 35, 36]. 

Wśród cech dobrego fotouczulacza najczęściej wymienia się łatwą dostępność, 

dużą selektywność w stosunku do tkanki, na którą chcemy zadziałać oraz wysoką 

cytotoksyczność [37]. 

Cały czas trwają badania nad poszukiwaniem nowych, bardziej narządowo specy-

ficznych fotouczulaczy. Zanim jednak zostaną one wprowadzone do praktyki, musza 

przejść szereg badań klinicznych [38, 39]. 

Zakres uszkodzeń wywołanych terapią fotodynamiczną zależy nie tylko od samego 

nowotworu, ale także od rodzaju i stężenia zastosowanego fotouczulacza oraz długości 

fali światła, którego użyto [37]. 

W zakresie zmian zlokalizowanych powierzchownie na błonach śluzowych i skórze 

skuteczność terapii fotodynamicznej została naukowo udowodniona i dlatego wprowa-

dzona ją już do kliniki [25-30]. 

Zmiany zlokalizowane głębiej w tkankach niestety nadal stanowią problem, ponieważ 

dostęp do nich jest utrudniony, fala świetlna także ma ograniczoną głębokość pene-

tracji [40, 41]. 

Cały czas trwają poszukiwania nowych, bardziej tkankowo-specyficznych foto-

uczulaczy. Prowadzone są także badania nad modyfikacją już dostępnych substancji 

fotouczulających, aby maksymalnie ograniczyć ich działanie to konkretnego narządu 

i wyeliminować potencjalnie szkodliwy wpływ terapii fotodynamicznej na zdrowe 

tkanki [42-45]. W ostatnich latach pojawiają się doniesienia o próbach zastosowania 

fotouczulaczy, które łączą się z receptorami specyficznymi dla komórek rakowych, np. 

estrogenowymi, progesteronowymi lub EGFR [37, 46-48]. 

6. Cel pracy 

W pracy badawczej weryfikujemy, czy za pomocą czasów relaksacji wody metodą 

rezonansu magnetycznego można wykazać różnice w składzie chemicznym tkanki 

zdrowej i zmienionej nowotworowo, które w przyszłości można by wykorzystać do 

ulepszenia obrazowych metod diagnostycznych.  

Terapia fotodynamiczna jak do tej pory znalazła zastosowanie w leczeniu zmian, 

które zlokalizowane są na powierzchni skóry lub błon śluzowych. Istnieje niewiele 

doniesień na temat zastosowania jej do leczenia raka piersi. Polega ona na zastoso-

waniu odpowiedniego fotouczulacza podanego bezpośrednio do tkanki zmienionej 

nowotworowo, a później zadziałaniu na tę tkankę falą światła o długości dostosowanej 

do danego fotouczulacza. Druga część pracy dotyczy zastosowania terapii fotodyna-

micznej na tkankę nowotworową. Pytanie na które chcemy odpowiedzieć to: czy dany 

fotouczulacz w warunkach in vitro wywołuje zmiany morfologiczne, czy niszczy 

komórki nowotworowe i czy sposób podania fotouczulacza ma wpływ na jego 

skuteczność?  

Dodatkowo w warunkach in vitro badamy wpływ terapii fotodynamicznej na tkankę 

nowotworową. Jak dotąd istnieją nieliczne doniesienia na temat jej zastosowania 
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w raku piersi. Na około 50 próbkach pobranych od pacjentek z materiału pooperacyjnego 

ocenię jakie zmiany morfologiczne powstały po podaniu fotouczulacza do tkanki 

nowotworowej i czy sposób podania go ma znaczenie na rodzaj wywoływanych zmian.  

Celem pracy badawczej jest:  

 sprawdzenie (in vitro) czy terapia fotodynamiczna jest skuteczna w przypadku 

raków piersi; 

 sprawdzenie czy i jakie zmiany w komórkach są wywołane terapią 

fotodynamiczną; 

 sprawdzenie czy rodzaj zmian powstałych po zastosowaniu terapii fotodyna-

micznej zależy od rodzaju zastosowanego fotouczulacza; 

 sprawdzenie czy zmiana stężenia substancji fotouczulającej ma wpływ na natężenie 

zmian w komórkach, jakie jest najmniejsze skuteczne stężenie fotouczulacza; 

 ocena za pomocą rezonansu magnetycznego zmian powstałych po zastosowaniu 

terapii fotodynamicznej; 

 porównanie zmian w rezonansie magnetycznym ze zmianami widocznymi 

w obrazie mikroskopowym w preparatach histopatologicznych, aby móc poten-

cjalnie ulepszyć ocenę efektów terapii fotodynamicznej za pomocą rezonansu 

magnetycznego. 

7. Próbki 

Z grupy pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, które wykazały chęć wzięcia 

udziału w badaniu wytypowane zostało 14 z guzami wielkości powyżej 1,5 cm.  

Z materiału pooperacyjnego pobrano wycinki wielkości ok. 1 cm zawierające utkanie 

nowotworu. Wycinki te pobrano z obwodowej części guza, aby zminimalizować 

ryzyko pobrania martwiczo zmienionych fragmentów, które najczęściej występują 

w jego części centralnej. Fragmenty tkankowe niezwłocznie po pobraniu zamrożono 

w kriostacie, aby uniknąć autolizy, a następnie przechowywano w temperaturze poniżej  

-72°C. 

8. Terapia fotodynamiczna – przebieg eksperymentu 

Każdą z próbek pobranych z materiału pooperacyjnego nastrzyknięto jednym 

z czterech fotouczulaczy w różnych stężeniach. Następnie poddawano je działaniu fali 

światła o długości dostosowanej do substancji fotouczulającej przez 15 min. Po 

zakończeniu naświetlania próbki dzielono na dwie równe części. Jedną z nich 

umieszczano w 4% roztworze formaldehydu w celu utrwalenia i przygotowania do 

wykonania klasycznego preparatu histologicznego. Drugą część od razu poddawano 

badaniu rezonansem magnetycznym. 

9. Terapia fotodynamiczna – ocena zmian w preparatach histologicznych 

Po utrwaleniu próbki w roztworze formaldehydu wykonano serię klasycznych 

preparatów histopatologicznych i zabarwiono je hematoksyliną i eozyną. Następnie 

poddano je ocenie mikroskopowej. 

We wszystkich 14 przypadkach stwierdzono obecność zmian w komórkach. Każdy 

z zastosowanych fotouczulaczy spowodował wystąpienie zmian w komórkach nowo-

tworowych. Stopień ich nasilenia był wprost proporcjonalny do stężenia zastosowanej 
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substancji fotouczulającej. Zdjęcia zamieszczone poniżej pokazują zmiany i ich nasilenie 

w tkance nowotworowej po zastosowaniu poszczególnych fotouczulaczy (rys. 1-6). 

 

Rysunek 1. Rak piersi przed zastosowaniem terapii fotodynamicznej [opracowanie własne] 

 

Rysunek 2. Rak piersi po zastosowaniu terapii fotodynamicznej – róż bengalski 0,01 mmol/l 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Rak piersi po zastosowaniu terapii fotodynamicznej – róż bengalski 0,05 mmol/l  

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 4. Rak piersi po zastosowaniu terapii fotodynamicznej – protoporfiryna IX [opracowanie własne] 
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Rysunek 5. Rak piersi po zastosowaniu terapii fotodynamicznej – ftalocyjanina [opracowanie własne] 

 

Rysunek 6. Rak piersi po zastosowaniu terapii fotodynamicznej – 5-ALA [opracowanie własne] 
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10. Terapia fotodynamiczna – wnioski 

We wszystkich przypadkach zmiany są wyraźnie zaznaczone. Układ architektoniczny 

guza uległ znacznemu zaburzeniu, gruczoły są trudne do rozróżnienia, obkurczone. 

Rozmiary komórek uległy znacznemu zmniejszeniu. Jądra komórkowe są nieregularne, 

częściowo pyknotyczne. Chromatyna jest zagęszczona i grudowata. Komórki zlewają 

się ze sobą, trudno dostrzec granice między nimi. Podścielisko nowotworu jest 

obrzęknięte.  

11. Badanie próbek rezonansem magnetycznym 

Technika MRI dostarcza informacji jakościowych i ilościowych w zakresie różnych 

rozmiarów przedziałów wodnych, a także różnych proporcji tkanki zrębowej i gruczo-

łowej między prawidłową a złośliwą tkanką, uzupełniając informacje anatomiczne 

i przestrzenne dostarczane przez standardowe obrazowanie W MRI występują czasy 

relaksacji, które silnie zależą od morfologii tkanki. Czas relaksacji T1 opisuje przywra-

canie równowagi podłużnej magnetyzacji, która jest wyrównana z przyłożonym polem 

magnetycznym. Możliwa jest obserwacja wpływu stężeń różnych substancji na 

pozyskany czas relaksacji T1. Pomiar czasu T2 połączony z mapowaniem T2 odnajduje 

swoje zastosowanie w ocenie czułości. Zarówno mapowanie T1 jak i T2 przy użyciu 

MRI jest techniką ilościową, w której zasadniczo czasy relaksacji tkanek można 

wyprowadzić z serii T1 oraz T2-zależnych sekwencji echa spinowego. W badaniach 

wykorzystany został rezonans magnetyczny o polu 1,5 Tesla model Optima MR360 

firmy General Electric Healthcare. Dodatkowo do wykonywania pomiarów z wyko-

rzystaniem silnego pola magnetycznego wykorzystane zostały dedykowane cewki 

gradientowe. Analiza otrzymanych danych była wykonana za pomocą licencjono-

wanego pakietu MATLAB. Tkanki. Świeżo pobrane tkanki próbki (N = 6) raka piersi 

(rozmiar: X = 10 mm ±2 mm, Y = 10 mm ±2 mm, Z = 10 mm ±2 mm; objętość 

w zakresie 1000 mm
3
 ±50 mm

3
). Po otrzymaniu tkanki przechowywano przez 2 dni 

w 15 ml polipropylenowych, skalowanych probówkach stożkowych wyposażonych 

w zakrętkę (Kartell Labware, Mediolan, ITALY) w temperaturze 5°C w BIOBANKU 

UR. W przypadku pomiarów T1 wartości czasu powtarzania (TR) w zakresie 

50-15000 ms (milisekund) z następującymi krokami (50, 100, 200, 300, 500, 1000, 

1500, 2000, 3000, 5000, 10000 i 15000 (ms) z czasem echa (TE) 3 ms. Aby określić 

T2, wykonano serie obrazów MRI o różnych czasach echa (TE) w celu określenia 

czasu relaksacji T2. Obrazy MR uzyskano przy trzynastu różnych czasach echa (od 1 

do 250 ms) z ustawieniem sekwencji: TR = 15000 milisekund, FOV 15 cm × 15 cm, 

rozmiar matrycy 320 × 224, grubość wycinka 3,0 mm, szerokość pasma odbiornika 

31,25kHz, NEX = 3. 

Tabela 1. Czas relaksacji T1 i T2 6 przebadanych tkanek raka piersi. Wartości przedstawione w ms 

Numer próbki T1 (ms) T2 (ms) 

1 1834 ±55 76 ±2 

2 1234 ±54 71 ±2 

3 1783 ±80 67 ±12 

4 1890 ±44 55 ±14 

5 1755 ±28 55 ±1 

6 1234 ±13 69 ±10 
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Tabela 1 przedstawia pomiar czasu relaksacji nowotworowych wycinków raka 

piersi Pomiar ten jest przydatny diagnostycznie po porównaniu do czasów relaksacji 

zdrowej tkanki piersi. Czas T1 zdrowej tkanki piersi wynosi w granicach 1900-2500 ms 

a T2 wynosi w granicach 90-105 ms. Zatem w wyniku pomiarów stwierdzono znaczne 

obniżenie czasu relaksacji dla tkanki nowotworowej piersi.  

12. Podsumowanie 

Zachorowalność na raka piersi ciągle wzrasta, podobnie jak umieralność. Obecne 

terapie diagnostyczne nie zawsze przynoszą zamierzony rezultat. Dlatego poszuki-

wanie nowych rozwiązań terapeutycznych jest silnie zauważalne wśród klinicystów 

i naukowców i dynamicznie się rozwija. Terapia fotodynamiczna okazała się skuteczna 

w leczeniu powierzchownych tkanki raka piersi. Podczas badań MRI wyznaczono 

czasy relaksacji T1 i T2 w fragmentach tkankowych. Zwrócono uwagę na dobór para-

metrów czasu echa i czasu repetycji. Kolejnym ważnym etapem była obróbka danych, 

w której wykonano analizę statystyczną i wyznaczono czasy relaksacji T1, T2 oraz 

mapy tych czasów w badanych wycinkach z raka piersi. 
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Przydatność diagnostyczna czasów relaksacji rezonansu magnetycznego 

oraz skuteczność terapii fotodynamicznej w raku piersi 

Streszczenie 

Rak piersi jest nieustannie przedmiotem wielu badań naukowych, głównie ze względu na bardzo dużą 

częstość występowania. Ciągle poszukuje się nowych, bardziej skutecznych, czulszych metod wczesnego 

wykrywania, aby móc zapewnić pacjentkom (ale także i pacjentom, bo rak piersi również dotyka mężczyzn) 

szanse na całkowite wyleczenie. Jednocześnie poszukuje się alternatywnych metod leczenia, które 

pozwoliłyby uniknąć okaleczających operacji niosących za sobą znaczne obniżenie komfortu życia. 

Słowa kluczowe: rak piersi, szanse wyleczenia, terapia 

Diagnostic usefulness of MRI relaxation times and effectiveness of photodynamic 

therapy in breast cancer 

Abstract 

Breast cancer is the subject of a lot of scientific research, mainly due to its very high incidence. New, more 

effective, more sensitive methods of early detection are constantly being searched for in order to be able to 

give patients (but also patients, as breast cancer also affects men) the chance of a complete recovery. At the 

same time, alternative methods of treatment are being searched for, which would allow avoiding mutilating 

surgeries, which could significantly reduce the quality of life. 

Keywords: breast cancer, chances of recovery, therapy 
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Przydatność obrazowania rezonansem magnetycznym 

w ocenie skutków terapii fotodynamicznej  

w leczeniu raka prostaty 

1. Wstęp 

Rak prostaty to poważny problem zdrowotny województwa podkarpackiego. Jest 

drugim najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, zarówno pod względem 

zachorowalności, jak i śmiertelności, a liczba nowo wykrywanych przypadków rośnie. 

Wprowadzono wiele metod diagnostycznych w celu jak najwcześniejszego wykrycia 

choroby. Najczęściej występuje poziom antygenu swoistego dla prostaty (PSA) 

w surowicy krwi lub metody obrazowania, takie jak ultrasonografia (TRUS) lub rezonans 

magnetyczny (MRI). Wczesne wykrycie może znacznie poprawić przeżywalność 

u pacjentów z rakiem prostaty. 

Dobrze zróżnicowany rak gruczołowy gruczołu krokowego gruczołu krokowego 

charakteryzuje się stosunkowo niską czułością i swoistością w badaniu metodą rezo-

nansu magnetycznego, co utrudnia jego wczesną identyfikację. Może mieć również 

utajony przebieg, co oznacza, że nie zawsze operacja będzie najlepszym leczeniem 

i należy brać pod uwagę alternatywne metody leczenia, w tym terapię fotodynamiczną. 

W drugiej części eksperymentu nasz zespół badawczy zastosuje terapię fotodyna-

miczną na badanym preparacie. Polega na zastosowaniu do tkanki fotouczulacza. 

Następnie jest aktywowany wiązką światła w celu wytworzenia wolnych rodników 

tlenu, a następnie zniszczenia komórek tkankowych, w tym komórek nowotworowych. 

Efekt terapii zostanie oceniony za pomocą rezonansu magnetycznego i badania 

histopatologicznego wycinków. 

Naszym celem jest udowodnienie skuteczności terapii fotodynamicznej wybranym 

fotouczulaczem w gruczolakoraku groniastym prostaty oraz rzetelna ocena jej 

działania metodą rezonansu magnetycznego. 

2. Charakterystyka raka prostaty 

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce [1] 

i drugim, po raku płuca, najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn na świecie 

[2]. Istnieje wiele różnych typów pierwotnych nowotworów gruczołu krokowego. 

Najczęstszym z nich jest gruczolakorak zrazikowy [3]. Pozostałe to rak wewnątrzprze-

wodowy, gruczolakorak przewodowy, rak urotelialny, nowotwory płaskonabłonkowe 

(rak gruczołowo-płaskonabłonkowy, rak kolczystokomórkowy, rak podstawnokomór-
                                                                
1 Zakład Patomorfologii i Katedra Nauk Morfologicznych, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk 

Medycznych, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych, 

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski, Autor korespondencyjny: 

daebisher@ur.edu.pl. 
3 Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych, 

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski. 
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kowy), guzy neuroendokrynne (rak gruczołowy z różnicowaniem neuroendokrynnym 

przypominającym komórki Paneth'a, rak neuroendokrynny drobnokomórkowy, rak 

neuroendokrynny wielkokomórkowy), guzy mezenchymalne (nowotwór podścieliskowy 

o niepewnym potencjale złośliwości, mięsak podścieliskowy, mięsak gładkokomór-

kowy, mięsak prążkowanokomórkowy, mięśniak gładkokomórkowy i inne guzy 

mezenchymalne), chłoniak, zmiany przerzutowe [4]. 

Już w 1966 roku Donald F Gleason stworzył nowatorski system klasyfikacji raka 

gruczołowego zrazikowego gruczołu krokowego oparty wyłącznie na modelu architek-

tonicznym guza [4, 5]. Jego praca została później ulepszona i ujednolicona, aby osiągnąć 

współczesny kształt [6]. Stopień zróżnicowania guza ma duże znaczenie przy okre-

ślaniu rokowania i planowaniu prawidłowego leczenia [7]. Pacjenci z tzw. rakiem 

zlokalizowanym o średnim lub wysokim ryzyku (rak o stopniu co najmniej pT2b lub 

ocenie w skali Gleason'a powyżej 6 lub z poziomem PSA w surowicy 10 ng/ml lub 

więcej) lub rakiem miejscowo zaawansowanym odnoszą największą korzyść i mają 

najlepsze odległe efekty leczenia po radykalnej prostatektomii z lub bez limfa-

denektomii. 

Inaczej jest z rakiem zlokalizowanym niskiego ryzyka (pacjenci z stopniem zaawan-

sowania choroby pT2a i wynikiem w skali Gleason'a poniżej 7 a także poziomem PSA 

w surowicy poniżej 10 ng/ml) [8]. Żadna z metod terapeutycznych nie ma udowod-

nionej wyższej skuteczności nad innymi w tej grupie pacjentów [9]. Inna część może 

odnieść korzyść z różnego rodzaju terapii, także takich, które są jeszcze na etapie 

badań eksperymentalnych. Bardzo obiecującą metodą jest terapia fotodynamiczna [10]. 

Niektórzy pacjenci ze zlokalizowanym rakiem prostaty niskiego ryzyka nie otrzymują 

żadnego leczenia. Zamiast tego stosuje się tak zwaną „aktywną obserwację”. Unikają 

potencjalnie poważnych powikłań leczenia operacyjnego, które mogą znacznie obniżyć 

jakość życia. Jeśli choroba postępuje – podejmuje się odpowiednie działanie [11]. 

Metoda ta została porównana z innym podejściem. Badanie przeprowadzone przez 

Azzouzi'ego i wsp. wykazało, że po 2 latach od postawienia diagnozy u pacjentów 

z gruczolakorakiem zrazikowym o niskim stopniu złośliwości, którzy zostali poddani 

terapii fotodynamicznej nacelowanej na naczynia krwionośne, progresja choroby 

wystąpiła w 28% przypadków. Jednocześnie grupa aktywnej obserwacji wykazała 

progresję choroby w 58% przypadków. Terapia fotodynamiczna była dobrze tolerowana. 

Niektóre z obserwowanych powikłań to zapalenie gruczołu krokowego (2% chorych), 

zatrzymanie moczu (7% chorych; ciężkie w 2%) i zaburzenia erekcji (1% chorych) [12].  

3. Czasy relaksacji 

Pomiary czasów relaksacji T1 i T2 wykonano za pomocą aparatu rezonansu magne-

tycznego 1,5 Tesla Optima MR360 firmy General Electric Healthcare (Milwaukee, 

Wisconsin, USA). Aparat był obsługiwany w wersji oprogramowania SV23.  

Przygotowane próbki skanowano przy użyciu sekwencji Fast Spin-Echo (FSE) 

z projekcją osiową przy użyciu cewki small flex. Na podstawie uzyskanych obrazów 

DICOM, została wykonana analiza, dokonano pomiarów ROI dla serii obrazów dla 

każdej z próbek, na podstawie, których wyznaczono czas relaksacji T1 oraz T2. Łącznie 

wykonano badania na 55 wycinkach, w dwóch różnych etapach badań. Parametry 

techniczne stosowane w badaniach z wykorzystaniem aparatu rezonansu magnetycz-

nego były takie same dla wszystkich etapów badań. Matryca skanowania wynosiła 320 
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x 224, grubość przekroju 2 mm, spacing 0,5 mm oraz NEX = 2. Dla czasu T1 pomiary 

zostały wykonane w 12 krokach przy czasie repetycji (TR) w zakresie  

50-15 000 ms (50, 100, 200, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000 

ms) przy niezmiennym czasie echa (TE) wynoszącym 3 ms. Na podstawie uzyskanych 

obrazów DICOM, została wykonana analiza, dokonano pomiarów ROI dla 12 obrazów 

dla każdej z próbek, na podstawie, których wyznaczono czas relaksacji T1. 

Natomiast w przypadku czasu relaksacji T2 wykonano serie 12 kroków zachowując 

te same parametry skanowania za wyjątkiem czasu repetycji, który był stały i wynosił 

10000 ms, czasu echa w zakresie od 8,7-250 ms (8,7, 10, 20, 42, 68, 85, 102, 130, 160, 

180, 200, 250 ms). 

W pierwszym etapie badań wykonano skany dla 6 pacjentów, łącznie 29 wycinków, 

14 normalnych, 14 nowotworowych oraz 1 próbka „SP”. W tabeli poniżej umieszczono 

wyniki wyznaczonych czasów relaksacji. 

Tabela 1. Czasy relaksacji próbek pobranych ze zdrowych tkanek prostaty  

# T1 (ms) T2 (ms) 

A1 1391,95 61,64 

B1 1196,09 61,64 

C1 735,75 65,62 

Tabela 2. Czasy relaksacji próbek raka prostaty 

# T1 (ms) T2 (ms) 

A2 1411,84 59,66 

B2 1396,92 58,66 

C2 1292,53 68,60 

Wyniki z 3 par próbek (A, B, C) podsumowano w tabeli 1 (dla zdrowych tkanek 

prostaty A1, B1, C1) oraz tabeli 2 dla próbek raka prostaty (A2, B2, C2).  

Tabela 1 pokazuje wyniki pomiaru T1 oraz T2 dla tkanek zdrowych zaś w tabeli 2 

umieszczono wyniki pomiaru T1 oraz T2 dla tkanek raka prostaty. Numer przypadku 

oznaczją litery A, B, C. 

 W większości przypadków T1 próbki z mniejszym odsetkiem raka jest wyższa niż 

T1 próbki z większym odsetkiem raka. Istnieje jednak ogólne zastrzeżenie: ocena 

histologiczna jest wykonywana na jednej powierzchni próbki, pobierając próbkę 

o stosunkowo małej objętości, podczas gdy MRI pobiera całą objętość. W związku 

z tym możliwe jest, że struktury trójwymiarowe będą niedostatecznie lub nadmiernie 

reprezentowane w wynikach histologicznych. Chociaż uważamy, że wyniki histolo-

giczne ogólnie przedstawiają skład próbki, niemniej jednak w przypadku ułamka próbek 

zawartość raka może być fałszywie reprezentowana przez wyniki histologiczne.  

Obrazowanie metodą MRI wykorzystuje zarówno anatomiczne, jak i czynnościowe 

techniki obrazowania do diagnozowania zmian gruczołu krokowego. Jest również 

stosowany w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania raka prostaty. Technika ta jest 

dokładna w diagnozowaniu i ocenie raka prostaty w skali Gleasona (GS) równej 7 

i wyższej.  

Wytyczne dotyczące oceny zaawansowania raka gruczołu krokowego obejmu-

jącego zastosowania MRI w grupach średniego i ryzyka ryzyka [13-15]. Oto kilka 
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sposobów wykonania MRI podczas próby wyłonienia raka przerzutowego. Wielo-

parametryczny MRI wykorzystuje kombinację obrazowania ważonego T2, obrazo-

wania dyfuzyjnego, perfuzji i obrazowania spektroskopowego [16-18], podczas gdy 

dwuparametryczne skupia się na obrazowaniu morfologicznym ważonym T2 i obrazo-

waniu ważonym dyfuzyjnie [19-22]. 

Skojarzenie obrazowania ważonego T2 z co najmniej jedną techniką obrazowania 

czynnościowego (spektroskopia DWI, DCE, H1) zapewnia dobrą czułość wykrywania 

i lokalizacji nowotworów GS ≥ 7 w ośrodkach eksperckich. Dla objętości guza 

mniejszej niż 0,5 ml czułość wynosi 63% dla GS = 7 i 80% dla GS powyżej 7. Przy 

ocenie większych zmian czułość jest wyższa – dla objętości guza 0,5-2 ml 82-88% dla 

GS = 7 i 93% dla GS powyżej 7 i dla objętości guza powyżej 2 ml 97% dla GS = 7 

i 100% dla GS powyżej 7 [23]. Wprowadzono system punktacji, aby pomóc odtworzyć 

dobre wyniki w mniej doświadczonych ośrodkach. Pierwsza wersja systemu o nazwie 

PI-RADS nie dowiodła lepszej zmienności między obserwatorami w porównaniu 

z subiektywną oceną [24] Obecnie używana jest druga wersja PI-RADS i niektórzy 

autorzy sugerują, że jest jeszcze miejsce na poprawę [25] przykład dodając wartości 

ADC do równania [26]. Wiele badań przeprowadzonych w jednym ośrodku sugeruje, 

że obrazowanie wieloparametrowego rezonansu magnetycznego może wiarygodnie 

wykryć agresywne guzy z ujemną wartością predykcyjną (NPV) w zakresie od 63% do 

98% i dodatnią wartością predykcyjną w zakresie od 34% do 68% [27]. Inni pokazują, 

że nawet przy zastosowaniu systemu punktacji PIRADS v2, powtarzalność MRI 

między czytnikami wykazuje umiarkowaną specyficzność [28-30]. Ta metoda obrazo-

wania może nie być wystarczająco dokładna, aby konsekwentnie oceniać agresywność 

guza podczas planowania terapii ogniskowej [31, 32]. Zalety pokazują badanie 

PROMIS. Udowodniono, że MRI, stosowany jako test segregacyjny przed pierwszą 

biopsją prostaty, może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji o 27%. Może również 

zmniejszyć nadmierną diagnostykę nieistotnego klinicznie raka prostaty i poprawić 

wykrywanie klinicznie istotnego raka w porównaniu ze standardową drogą biopsji 

TRUS u wszystkich pacjentów [33, 34]. Podsumowując, rezonans magnetyczny może 

dokładnie określić raka prostaty. Ten rodzaj obrazowania charakteryzuje się wysoką 

czułością i umiarkowaną swoistością podczas diagnozowania choroby i może być bardzo 

pomocny przed drugą biopsją lub przy planowaniu prawidłowego leczenia [35-40]. 

4. Wnioski 

Pomiary czasów relaksacji T1 oraz T2 pozwalają na lepsze zróżnicowanie tkanek 

na obrazach oraz w konsekwencji odróżnienie tkanek raka prostaty od prawidłowej 

tkanki gruczołu. 

 

Praca wykonana zgodna z UCHWAŁĄ Nr 9/11/2018 Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 08/11/2018 „Rak prostaty in vitro w świetle 

badań fotodynamicznych, histopatologicznych i czasów reakcji MRI” 
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Przydatność obrazowania rezonansem magnetycznym w ocenie skutków terapii 

fotodynamicznej w leczeniu raka prostaty 

Streszczenie 

W naszych badaniach analizujemy, czy korelacja obrazu uzyskanego metodą rezonansu magnetycznego 

z badaniem histopatologicznym mikroskopem optycznym poprawi skuteczność MRI w wykrywaniu raka 

prostaty niskiego stopnia. 

Słowa kluczowe: rak prostaty, MRI, czasy relaksacji, PDT 

The usefulness of magnetic resonance imaging in evaluating the effects 

of photodynamic therapy in the treatment of prostate cancer 

Abstract 

In our research, we analyze whether the correlation of the MRI image with the histopathological examination 

with an optical microscope will improve the effectiveness of MRI in detecting low-grade prostate cancer. 

Keywords: prostate cancer, MRI, relaxation time, PDT 
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Przydatność czasów relaksacji magnetycznego 

rezonansu jądrowego i metody fotodynamicznej 

w diagnostyce raka nerki in vitro 

1. Wstęp 

Badanie rezonansem magnetycznym wykorzystuje czasy relaksacji wody w tkance 

zdrowej i nowotworowej. Natomiast badanie fotodynamiczne mierzy stężanie tlenu 

singletowego w tkance. Przy użyciu tych dwóch metod obserwuje się różnicę fizyko-

chemiczne tkanki zdrowej i nowotworowej w diagnozie raka nerki. Poznanie tych 

różnic ma na celu lepsze zrozumienie procesów które zachodzą w tkance nowotworowej, 

a co za tym idzie polepszenie diagnostyki przedoperacyjnej. Następnie tkanki, które 

zostały poddane badaniu oglądane są pod mikroskopem i oceniany jest typ nowotworu. 

Celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy oraz początkowych wyników 

laboratoryjnych in vitro w tym zakresie. 

2. Rak nerki 

Według danych statystycznych oraz Independent validation of the 2002 American 

Joint Committee on cancer primary tumor classification for renal cell carcinoma using 

a large, single institution cohort, podaje sie że rak nerki klasyfikuje się na 6stym 

miejsce u mężczyzn (3,9%) i 8 u kobiet (2,4%) [1, 2]. Chociaż zapadalność na raka 

nerki u mężczyzn była niższa od średniej dla krajów UE, w 2010 roku śmiertelność 

była o około 25% wyższa niż średnia dla krajów UE (dane z 2009 roku). W latach 

2013/14 odsetek zgonów z powodu raka wynosił około 30 procent. niższy od średniej 

dla Polski, jednak złośliwe guzy nerek są nadal poważnym problemem epidemiolo-

gicznym [3]. Prawie 90% złośliwych guzów nerek to raki nerkowokomórkowe (RCC), 

a 80% raków nerkowokomórkowych to raki jasnokomórkowe (RCCC) [4-7]. Najważniej-

szymi czynnikami prognostycznymi dla 5-letniego przeżycia są: stopień kliniczny, 

stopień, miejscowe stadium guza, stan miejscowych węzłów chłonnych oraz obecność 

przerzutów odległych [4-12]. 

2.1. Rak nerki – leczenie [14-20] 

 operacyjne leczenie; 

 inhibitory angiogenezy; 

 inhibitory kinazy mTOR; 

 chemoterapia; 
                                                                
1 Zakład Patomorfologii i Katedra Nauk Morfologicznych, Kolegium Nauk Medycznych Kolegium Nauk 
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 immunoterapia; 

 techniki małoinwazyjne; 

 rak nerki – eksperymentalne metody leczenia. 

Jednakże stosowanie PDT w tego typu leczeniu jest ograniczone. Stąd zastosowanie 

PDT jako metody w klinice to nowatorska i obiecująca metodologia w zakresie terapii 

raka nerki [20-49].  

Na częstość występowania raka nerki wpływają: 

 palenie – szacuje się, że około 6% zgonów z powodu raka nerki rozwinęło się kraje 

są kojarzone z paleniem [21]. Ryzyko zachorowania jest o około 30% wyższe 

w palaczy i 15% więcej osób, które rzuciły palenie w porównaniu z osobami, które 

nigdy nie paliły [22]; 

 nadmierna masa ciała – wysokie BMI jest przyczyną około 26% przypadków raka 

nerki [23]. Związek między nadmierną masą ciała a rakiem nerki został szeroko 

opisany badania prospektywne [28]. Wzrost BMI o 5 kg/m
2
 odpowiada 25% 

wzrostowi ryzyka [24]; 

 wiek i płeć – rak nerki występuje dwukrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet 

[25] oraz zapadalność wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt około 75 roku 

życia [26]; 

 aktywność fizyczna – chociaż w 2015 roku Światowy Fundusz Badań nad Rakiem 

i Amerykanin Institute for Cancer Research wydał raport, w którym stwierdza, że 

jest ich bardzo mało dowód na związek między rakiem nerki a aktywnością 

fizyczną [27], ten związek był udowodnione w niektórych badaniach [28]; 

 geografia i pochodzenie etniczne – różnice zachorowalności w zależności od kraju 

wahają się od 21,9/100 000 mężczyzn w Czechach do 2/100,00 w Chinach [29]. 

Różnica w udowodniono również występowanie w jednym kraju, np. w Niem-

czech i we Włoszech [30]; 

 nadciśnienie – zwiększa ryzyko raka nerki [31-35]. Po badaniu, w którym ryzyko 

byłow połączeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi zostały opublikowane spory 

o skutki leczenie przeciwnadciśnieniowe raka nerki; 

 przewlekła choroba nerek i kamienie nerkowe – pomimo kilku badań, które 

połączyły nerki kamieni na raka nerki, nie udowodniono ich w większej grupie 

pacjentów [33]. Natomiast przewlekła choroba nerek zwiększa ryzyko raka nerki 

od dwóch do trzech razy; 

 alkohol – pijący mają około 20% mniejsze ryzyko w porównaniu do osób 

niepijących; 

 cukrzyca – cukrzyca wiąże się z około 40% wzrostem ryzyka raka nerki [34]; 

 czynniki środowiskowe – chociaż przeprowadzono wiele badań dotyczących 

związku czynników pochodzenia środowiskowego i raka nerki, związek ten został 

jedynie potwierdzony w kilku badaniach dotyczących m.in. kwasu arystolochi-

nowego czy trójchloroetylenu; 

 czynniki genetyczne – większość przypadków raka nerki to raki sporadyczne, ale 

od 3% do 5% genetyczny [35]. 
W pracy badawczej wykorzystujemy metody fotodynamiczne oraz rezonans magne-

tycznym in vitro do badań probek pochodzących z nowotworów nerki, oraz nerek 
zdrowych. Badanie rezonansem magnetycznym dostarcza informacji o wielkościach 
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czasów relaksacji wody i ich różnicach w tkance zdrowej i nowotworowej. Natomiast 
badanie fotodynamiczne mierzy stężnie tlenu singletowego w tkance. Przy użyciu tych 
dwóch metod obserwujemy różnicę fizykochemiczne tkanki zdrowej i nowotworowej 
w raku nerki. Poznanie tych różnic ma na celu lepsze zrozumienie procesów które 
zachodzą w tkance nowotworowej, a co za tym idzie polepszenie diagnostyki przed-
operacyjnej. Następnie tkanki, które zostały poddane badaniu obserwujmy pod mikro-
skopem i oceniamy typ nowotworu. 

3. Metodologia pracy doświadczalnej  

Praca wykonywana i zgodna z UCHWAŁĄ Nr 8/11/2018 Komisji Bioetycznej przy 
Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 08/11/2018, „Ocena skuteczności diagnostycznej 
terapii fotodynamicznej in vitro w raku nerki w korelacji z obrazem histopatolo-
gicznym i czasami reakcji MRI”. 

W pierwszym etapie badań wykonano skany MRI dla próbek pochodzących od 3 
pacjentów, łącznie 6 wycinków, 3 normalnych oraz 3 nowotworowych. 

3.1. Pomiar czasów relaksacji 

Pomiary czasów relaksacji T1 i T2 wykonano za pomocą aparatu rezonansu magne-
tycznego 1,5 Tesla Optima MR360 firmy General Electric Healthcare (Milwaukee, 
Wisconsin, USA). Aparat był obsługiwany w wersji oprogramowania SV23.  

Przygotowane próbki skanowano przy użyciu sekwencji Fast Spin-Echo (FSE) 
z projekcją osiową przy użyciu cewki small flex. Na podstawie uzyskanych obrazów 
DICOM, została wykonana analiza, dokonano pomiarów ROI dla serii obrazów dla 
każdej z próbek, na podstawie, których wyznaczono czas relaksacji T1 oraz T2. Łącznie 
wykonano badania na 40 próbkach, w dwóch różnych etapach badań. Parametry tech-
niczne stosowane w badaniach z wykorzystaniem aparatu rezonansu magnetycznego 
były takie same dla wszystkich etapów badań. Matryca skanowania wynosiła 320 x 
224, grubość przekroju 2 mm, spacing 0,5 mm oraz NEX=2. Dla czasu T1 pomiary 
zostały wykonane w 12 krokach przy czasie repetycji (TR) w zakresie 50-15 000 ms 
(50, 100, 200, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000 ms) przy nie-
zmiennym czasie echa (TE) wynoszącym 3 ms. Na podstawie uzyskanych obrazów 
DICOM, została wykonana analiza, dokonano pomiarów ROI dla 12 obrazów dla każdej 
z próbek, na podstawie, których wyznaczono czas relaksacji T1. 

Natomiast w przypadku czasu relaksacji T2 wykonano serie 12 kroków 
zachowując te same parametry skanowania za wyjątkiem czasu repetycji, który 
był stały i wynosił 10000 ms, czasu echa w zakresie od 8,7-250 ms (8,7, 10, 20, 
42, 68, 85, 102, 130, 160, 180, 200, 250 ms). 

4. Wyniki pomiarów MRI 

W tabeli 1 umieszczono wyniki wyznaczonych czasów relaksacji dla tkanki zdrowej. 

Tabela 1. Wyniki czasów relaksacji magnetycznego rezonansu jądrowego dla tkanki nerki zdrowej (Z1, Z2, Z3) 

# T1 (ms) T2 (ms) 

Z1 840,08 85,94 

Z2 1043,33 88,91 

Z3 593,90 72,63 
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W tabeli poniżej umieszczono wyniki wyznaczonych czasów relaksacji dla tkanki 

nowotworowej. 

Tabela 2. Wyniki czasów relaksacji magnetycznego rezonansu jądrowego dla tkanki nerki chorej (C1, C2, C3) 

# T1 (ms) T2 (ms) 

C1 919,61 76,70 

C2 1504,12 102,69 

C3 764,33 71,82 

Literatura podaje ze T1 jest bardziej pomocny w charakteryzowaniu chorób nerek 

w porównaniu z T2 [11]. W pracach stwierdzono utratę różnicowania korowo-rdzenio-

wego na obrazach T1-zależnych MR w przypadku niewydolności nerek [12]. Wydłu-

żony czas relaksacji T1 w korze pierwotnie spowodował utratę CMD, a ujemną korelację 

między korową T1 a funkcją nerek obserwowano u osób z nerkami naturalnymi [13]. 

Stawiamy hipotezę, że normalne zdrowe nerki i nerki ze stwierdzeniem nowotwo-

rowym będą miały systematyczne różnice w T1, odróżniające nerki przeszczepione od 

natywnych oraz nerki słabe od normalnych. Leczenie raka nerki nadal stanowi 

wyzwanie.  

5. Zastosowanie terapii fotodynamicznej PDT 

Zastosowanie terapii fotodynamicznej (PDT) może przyspieszyć leczenie raka 

w głębokiej tkance. PDT opiera się na trzech oddziałujących ze sobą składnikach: leku, 

świetle i tlen cząsteczkowy. Zwykle lek jest fotouczulaczem i podany jest dożylnie. 

Jednak doustne stosowanie PDT jako prekursora jest możliwe, również kremy miejs-

cowe są używane do zastosowania dermatologicznego. Światło o określonej długości 

fali, które aktywuje fotosensybilizator jest dostarczane (z laserów lub białej lampy) 

w określonych odstępach czasu po podaniu leku. To generuje reaktywne formy tlenu 

(RFT). Przede wszystkim, ale nie wyłącznie, dotyczy to tlenu singletowego. 

6. Metodologia pracy PDT in vitro 

Próbki in vitro od pacjenta użyto do badań PDT in vitro. Do próbek wstrzyknięto 

optymalną ilość testowanego fotosensybilizatora Rose Bengal w stężeniu 0,05 M 

i użyto światła o określonej długości fali przez 15 minut. Bezpośrednio po napromie-

niowaniu fragmenty tkanki umieszczano w formalinie i poddawano standardowej 

ocenie histopatologicznej. Preparaty utrwalone i przetworzone w formalinie oceniano 

pod mikroskopem optycznym. 

6.1. Wyniki PDT in vitro 

W próbkach łatwo można było zidentyfikować nasilone cechy uszkodzenia komórek 

i martwicy. Jądra komórkowe i całe komórki łączą się ze sobą, co czyni je nieroz-

różnialnymi. Występuje również obrzęk i obecność białka w zrębie komórki.  

7. Wnioski 

Rak nerki pozostaje ważnym problemem epidemiologicznym. Wyniki badań wyka-

zały, że apoptozę można osiągnąć w prawie wszystkich leczonych komórkach raka 

nerki. MRI okazał się prawidłowym narzędziem do rozróżniani a tkanki nowotwo-

rowej i zdrowej, Jednakże liczba studiów jest ograniczona. Monitorowanie zmian 
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stężenia tlenu podczas akcji fotodynamicznej w tkance za pomocą rezonansu magne-

tycznego MRI ma potencjał do precyzyjnego dostrajania terapii fotodynamicznej. 

Terapia fotodynamiczna umożliwia walkę z nowotworami poprzez wykorzystanie 

fotogenerowanych reaktywnych form tlenu jak tlen singletowego (
1
O2) do celowanego 

i zlokalizowanego uszkodzenia komórek nowotworowych. Zastosowano kliniczny 

rezonans magnetyczny do pomiaru czasów relaksacji podłużnej spin-sieć (T1) oraz 

poprzecznej spin-spin (T2) w roztworze wodnym oraz tkankach nowotworu nerki. 

Badania zostały przeprowadzone w celu oceny możliwości monitorowania fotokon-

sumpcji tlenu przy użyciu klinicznego rezonansu magnetycznego o mocy pola 1,5 

Tesli, wykorzystując rozpuszczony tlen jako endogenny środek kontrastowy MRI 

przed i po działaniu fotodynamicznym in vitro 
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Przydatność czasów relaksacji magnetycznego rezonansu jądrowego i metody 

fotodynamicznej w diagnostyce raka nerki in vitro 

Streszczenie 
Praca ma na celu pomiar czasów relaksacji wody mierzony rezonansem magnetycznym oraz stężenie tlenu 
singletowego mierzonego metodą fotodynamiczną w tkance nerki. Obie wartości mogą być przydatnymi 
narzędziami wspomagającymi obecnie używane metody do wykrywania nowotworów nerki.  
Słowa kluczowe: rak nerki, MRI, diagnostyka 

Usefulness of nuclear magnetic resonance relaxation times and the photodynamic 

method in in vitro diagnostics of kidney cancer 

Abstract 
The aim of the work is to measure the relaxation times of water measured by magnetic resonance and the 
concentration of singlet oxygen measured by the photodynamic method in kidney tissues. Both values can 
be useful tools supporting the current methods of kidney cancer detection. 
Keywords: kidney cancer, MRI, diagnostics 
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Ocena skuteczności chemioterapii raka piersi 

z zastosowaniem czasów relaksacji rezonansu 

magnetycznego oraz metody fotodynamicznej 

1. Wstęp 

Pomimo ogromnego postępu jaki dokonał się w diagnostyce i terapii raka piersi, 

nadal choroba ta stanowi wezwanie zarówno dla lekarzy jak i naukowców. Objawy 

chorobowe raka piersi zależą od stopnia jego zaawansowania. Od stopnia zaawanso-

wania zależy rokowanie. Obecnie dysponujemy różnorodnymi metodami obrazowania 

zmian chorobowych piersi takimi jak USG, Mammografia, Rezonans Magnetyczny. 

Zastosowanie tych metod w diagnostyce pozwala na wykrycie zmian nowotworowych 

piersi. 

2. Nadekspresje genów w raku piersi  

Rak piersi charakteryzuje się wysokim odsetkiem nawrotów wśród kobiet, głównie 

z powodu niepełnej skuteczności początkowego leczenia. Radioterapia i chemioterapia 

nie działają wybiórczo, co może powodować skutki uboczne. Ponadto skojarzona che-

mioterapia aktywuje wtórną oporność komórek rakowych. Raki piersi są spowodo-

wane sporadycznymi i dziedzicznymi mutacjami protoonkogenów i genów supresoro-

wych [1]. Najlepiej scharakteryzowanymi mutacjami jest nadekspresja protoonkogenu 

HER2/NEU. Nadekspresja tego genu wiąże się z gorszymi rokowaniami w przypadku 

raka piersi. Ponadto wpływ ma amplifikacja genów RAS i MYC, a także genów supre-

sorowych nowotworów RB i TP53. Proces transformacji nowotworowej obejmuje 

liczne zaburzenia, które mogą występować w różnych kombinacjach. Prowadzi to do 

różnych typów raka piersi. Około 12% przypadków raka piersi jest związanych 

z mutacjami dziedzicznymi (mutacja linii zarodkowej w genach supresorowych). 

Około 30% kobiet z dziedzicznym rakiem piersi ma mutacje w genach supresorowych 

BRCA1 i BRCA2.121. Te mutacje są rzadkie w sporadycznych nowotworach. Rzadziej 

rak piersi wiąże się z chorobami genetycznymi, takimi jak zespół Li-Fraumeni związany 

z mutacją TP53 i zespół Cowdena związany z mutacją germinalną w PTEN [2]. Estro-

geny endogenne – ich nadmiar lub zaburzenie równowagi hormonalnej – odgrywają 

rolę w rozwoju raka. Estrogeny stymulują produkcję czynników wzrostu, m.in. TGF-alfa 

i PDGF. Ich działanie opiera się na stymulacji parakrynnej i autokrynnej [3]. 
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W grupach homogenicznych genetycznie postuluje się wpływ czynników środo-
wiskowych na rozwój raka. Rak piersi może być inwazyjny lub nieinwazyjny 
(wewnątrzkanałowy – DCIS, wewnątrzrazikowy – LCIS). Inwazyjny rak piersi to rak, 
który atakuje podstawę gruczołów i otaczające tkanki. Rak piersi, ze względu na 
zróżnicowaną strukturę cytoarchitektoniczną, charakteryzuje się szerokim zakresem 
podtypów morfologicznych. Większość nowotworów inwazyjnych należy do tzw. typu 
ciągliwego lub inaczej nietypowego (NST). Badania nad chorobami genetycznymi 
raka piersi położyły podwaliny pod molekularną klasyfikację raka piersi. 

3. Klasyfikacja raka piersi 

W 2019 roku zaktualizowano klasyfikację guzów piersi. Jest to klasyfikacja histo-
patologiczna uwzględniająca mikroskopową budowę łagodnych i złośliwych guzów 
nabłonka piersi. Klasyfikacja molekularna i immunofenotypowa ma zastosowanie kli-
niczne ze względu na znaczenie prognostyczne i predykcyjne [4, 5]. Tabela 1 przed-
stawia klasyfikację TNM, w której T opisuje wielkość guza i wszelkie rozprzestrze-
nianie się raka w pobliskiej tkance; N opisuje rozprzestrzenianie się raka do pobliskich 
węzłów chłonnych; a M opisuje przerzuty (rozprzestrzenianie się raka na inne części 
ciała). 

Tabela 1. System klasyfikacji TNM 

Tx  nie można ocenić ogniska pierwotnego 

T0  brak dowodów na istnienie guza pierwotnego 

Tis  rak in situ, a więc taki, który zwykle nie może powodować przerzutów 

T1, T2, T3, T4  kolejne etapy rozwoju ogniska pierwotnego guza, zwykle im większa 
liczba, tym guz jest większy lub zajmuje więcej otaczających struktur 

Guzki  przerzuty do węzłów chłonnych 

Nx  nie można ocenić przerzutów  

N0  węzły chłonne bez przerzutów 

N1, N2, N3, N4  przerzuty do węzłów chłonnych coraz bardziej oddalonych od guza 
pierwotnego 

Przerzuty  przerzuty odległe (narządowe) 

Mx  nie można ocenić przerzutów odległych (narządowych) 

M0  brak odległych przerzutów 

M1  występują odległe przerzuty 

4. Obrazowanie raka piersi 

Podstawowe badania obrazowe w diagnostyce raka piersi to: USG piersi (USG), 
mammografia (MMG) i rezonans magnetyczny (MRI). Żadne z tych badań samodziel-
nie nie jest wystarczające do pełnej diagnozy raka. Diagnostyka opiera się na zasadzie 
komplementarności [6-11]. Wrażliwość MMG szacuje się na 50-90%. Zwapnienia 
w MMG są wyraźnie widoczne [5]. Doniesienia o raku piersi w zależności od rodzaju 
materiału dotyczą biopsji diagnostycznej (histologicznej lub cytologicznej), wycięcia 
raka in situ, wycięcia naciekającego raka po leczeniu systemowym, biopsji węzła 
wartowniczego, limfadenektomii, nawrotu lub wycięcia przerzutów. Raport z biopsji 
diagnostycznej powinien zawierać typ histologiczny raka, a w przypadku raka nacie-
kającego, oznaczenie stopnia histologicznego (G) i jego trzech komponentów w oparciu 
o skalę Nottingham. Kryteria oceny obejmują obraz tworzenia kanalików, pleomorfizm 
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jądrowy i liczbę mitotyczną. Te trzy cechy są podstawą oceny stopnia zróżnicowania 
raka inwazyjnego (stopień G1, G2, G3) [12-15]. 

Rak piersi, jak każdy inny nowotwór złośliwy, może rosnąć i rozprzestrzeniać się. 
Początkowo jest to rozwój lokalno-regionalny, czyli na poziomie zaawansowania I, II, 
III. Rak piersi rozprzestrzenia się na inne części ciała poprzez naczynia krwionośne lub 
limfatyczne. Rak piersi najczęściej daje przerzuty do regionalnych (pachowych) węzłów 
chłonnych. Odległe przerzuty pojawiają się w kościach, płucach, wątrobie i mózgu. 
Rak piersi może powrócić po początkowym leczeniu, na przykład lokalnie w miejscu 
wcześniej istniejącego guza i/lub w regionalnych węzłach chłonnych lub w odległych 
narządach. Poniżej na rycinach przedstawiono wyniki badań histopatologicznych 
wewnątrzprzewodowego raka piersi (ryc. 1), inwazyjnego raka piersi (ryc. 2), raka 
piersi z dodatnią ekspresją receptora estrogenowego ER (ryc. 3), raka piersi z dodatnia 
emisja progesteronowego PR (ryc. 4), rak piersi z brakiem emisji HER-2 (ryc. 5), rak 
piersi z wysokim Ki67 (ryc. 6). 

 

Rycina 1. Wewnątrzprzewodowy rak piersi (DCIS) (5×). Materiał własny 

 

Rycina 2. Inwazyjny rak piersi (5×). Materiał własny 

 

Rycina 3. Rak piersi – dodatni ER (5×). Materiał własny 
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Rycina 4. Rak piersi – dodatni PR (5×). Materiał własny 

 

Rycina 5. Rak piersi. HER-2 ujemny (5×). Materiał własny 

 

Rycina 6. Rak piersi – wysoki Ki67 (5×). Materiał własny 

5. Metody leczenia raka piersi 

5.1. Operacja 

Celem leczenia operacyjnego jest całkowite usunięcie guza i przerzutów zmie-

nionych węzłów chłonnych, przy jednoczesnym zachowaniu struktur anatomicznych 

nieobjętych procesem nowotworowym. Decyduje o tym multidyscyplinarny zespół 

medyczny i pacjent. Dla osoby chorej możliwość zachowania piersi jest często bardzo 

ważnym aspektem lub możliwością rekonstrukcji. Postęp w diagnostyce i terapii raka 

piersi skutkuje mniejszą liczbą wykonywanych zabiegów amputacji. Częściej są to 

zabiegi oszczędzające pierś lub węzły chłonne [19, 20]. Ważnym aspektem operacji 

jest usunięcie guza z marginesem zdrowej tkanki. Ważne jest całkowite usunięcie raka 

w taki sposób, aby można było zastosować leczenie rekonstrukcyjne. W przeszłości 

było wiele kontrowersji dotyczących wystarczających marginesów chirurgicznych. 

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami za radykalny margines w badaniu histopatolo-
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gicznym uważa się 2 mm dla raka DCIS i 1 mm dla raka inwazyjnego (w niektórych 

badaniach jest to brak raka w linii cięcia – brak atramentu na guzie) [21-27]. W zależ-

ności od wskazań leczenie operacyjne obejmuje usunięcie piersi (mastektomia) 

i węzłów chłonnych (limfadenektomia lub biopsja węzła wartowniczego) lub chirurgię 

oszczędzającą pierś, które są alternatywą dla mastektomii. 

5.2. Leczenie systemowe 

Podstawowym kryterium określającym zastosowanie chemioterapii i hormonoterapii 

jest molekularny podtyp raka. Większość chorych poddawanych chemioterapii przed-

operacyjnej i pooperacyjnej stosuje schematy wielolekowe oparte na antracyklinach 

i taksoidach. U pacjentów z HER-2+ włączono terapię ukierunkowaną molekularnie. 

Terapię antyestrogenową stosuje się u pacjentów z ekspresją receptorów estrogenowych. 

(Zalecenia ESMO – Euoropean Society for Medical Oyncology, PTOK – Polskie 

Towarzystwo Onkologii Klinicznej) [28]. W szczególności inhibitory antracyklin 

receptora HER-2 mają działanie kardiotoksyczne. Ponadto powikłania po leczeniu syste-

mowym obejmują przedwczesną menopauzę, osteoporozę i choroby sercowo-naczy-

niowe. Heterogeniczność raka piersi umożliwia współistnienie komórek o różnych 

fenotypach, przyczyniając się do niepowodzenia leczenia i rozwoju lekooporności. 

Przyczyną oporności jest zwiększona ekspresja białek błonowych z nadrodziny 

transporterów ABC (kaseta wiążąca ATP), które aktywnie usuwają leki cytostatyczne 

z komórek nowotworowych. Ponadto nieprawidłowe geny transdukcji sygnału 

i dysfunkcyjne geny naprawy DNA są częstą przyczyną oporności na raka piersi. 

Terapia fotodynamiczna jako nowa metoda jest bardzo obiecująca i daje bardzo dobre 

rezultaty. Jednak jak do tej pory znalazła powszechnego zastosowanie w leczeniu 

zmian nowotworowych, które zlokalizowane są na powierzchni lub wewnątrz piersi. 

Istnieje niewiele doniesień na temat zastosowania jej do leczenia raka piersi przy 

użyciu terapii fotodynamicznej. Polega ona na zastosowaniu odpowiedniego foto-

uczulacza podanego bezpośrednio do tkanki zmienionej nowotworowo, a później 

zadziałaniu na tę tkankę falą światła o długości dostosowanej do danego fotouczulacza. 

Problem oporności wielolekowej (MDR) jest jednym z głównych wyzwań współ-

czesnej onkologii. Przyczyny badanej MDR obejmują zwiększoną ekspresję białek 

błonowych z nadrodziny transporterów ABC (kaseta wiążąca ATP), które aktywnie 

usuwają leki cytostatyczne z komórek nowotworowych. Niedawno opisano inny 

transporter z tej grupy – białko ABCG2 oporności na raka piersi, znane również jako 

BCRP (białko oporności na raka piersi), MXR (białko oporności na mitoksantron) – 

i ABCP (łożysko) – transporter swoisty ABC, transporter swoisty dla ABC) BCRP 

pośredniczy w odpływie wielu ksenobiotyków (substancji egzogennych), w tym 

różnych chemioterapeutyków i fotouczulaczy [29].  

6. Magnetyczny Rezonans Jądrowy w tkance raka piersi in vitro  

W diagnozowaniu raka piersi niezwykle istotne okazują się wczesna diagnostyka 

i wdrożenie odpowiedniego schematu leczenia oraz monitorowanie stosowanych terapii 

w jak najwcześniejszym stadium raka. W tym celu proponujemy wdrożenie badań 

eksperymentalnych in vitro z wykorzystaniem metody rezonansu magnetycznego. 

Pomiary są wykonane metodą rezonansu przy optymalnie dobranym protokole badania, 

co pozwoli na obrazowanie na poziomie komórkowym. Wykonanie serii pomiarów 
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z odpowiednio dobranymi czasami TR i TE pozwala na wyznaczenie na podstawie 

otrzymanych obrazów stałych czasowych relaksacji. Pomiary czasów relaksacji T1 i T2 

umożliwiają jakościowe i ilościowe monitorowanie kondycji komórek oraz ocenę 

efektywności działania leku. Poprzez porównanie wartości czasów relaksacji podłużnej 

oraz poprzecznej. W przypadku czasu relaksacji T1, mówimy o oddziaływaniach spin-

sieć, jest on czasem potrzebnym na uzyskanie 63% magnetyzacji całkowitej stanu 

podstawowego. Natomiast czas relaksacji T2 możemy scharakteryzować przez stałą 

czasową procesu relaksacji spinowej, oddziaływanie spin-spin. Czas T2 to czas zaniku 

relaksacji poprzecznej o 63% od wartości maksymalnej. Stale czasowej relaksacji 

różnią się dla tkanki zdrowej i chorej raka piersi. Te badania są nowoczesna metodą 

zastosowania MRI. 

Badania pokazują, że zastosowanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 

do badań eksperymentalnych in vitro nad substancjami farmaceutycznymi daje zado-

walające różnice intensywności sygnału, dlatego istotnym okazuje się wdrożenie badań 

in vitro, a następnie przeniesienie ich do badań in vivo. Szczególnie interesujące 

okazuje się obrazowanie leków biologicznych takich jak na przykład Trastuzumab za 

pomocą rezonansu magnetycznego. Lek jest przeciwciałem monoklonalnym klasy 

IgG1, który wykazuje działanie terapeutyczne przeciwko dodatniej domenie receptora 

HER2. Łącząc się z receptorem, hamuje przekazywanie do jądra komórki sygnałów 

podziałowych, tym samym spowalniając rozwój nowotworu. 

7. Fotodynamiczna Terapia w tkankach raka piersi in vitro 

Terapia fotodynamiczna to leczenie nowotworów, które wykorzystuje fotogene-

rowane reaktywne formy tlenu singletowego (
1
O2) do celowanego i zlokalizowanego 

uszkodzenia komórek nowotworowych. Zastosowanie terapii fotodynamicznej 

w leczeniu raka zyskuje coraz większą popularność wśród lekarzy na całym świecie. 

Zatem wydaje się niezbędne zwiększenie skuteczności terapii fotodynamicznej tak aby 

efekty były widoczne w głębokiej tkance nowotworu. Głębokotkankowa terapia foto-

dynamiczna jest obecnie światowym priorytetem badawczym w walce z rakiem. Do 

generowania reaktywnych form tlenu, fotodynamiczna terapia wykorzystuje związki 

zwane fotouczulaczami, które są wzbudzone przez światło widzialne na poziomie 

mocy, która nie uszkadza zdrowej tkanki. Generowaną formą tlenu w tej terapii jest 

singletowy tlen reagujący z składnikami komórkowymi i powodujący uszkodzenie 

komórek i ostatecznie ich śmierć. Mechanizm generowania tlenu singletowego w tym 

układzie jest możliwy przez przenoszenie energii ze wzbudzonego fotouczulacza do 

tlenu na poziomie podstawowym. Fotouczulacz ma tendencje do gromadzenia się 

w tkance i w docelowych komórkach. Terapia fotodynamiczna w tkance raku piersi in 

vitro ma na celu dostosować właściwe stężenie fotouczulacza dla uzyskania efektu 

terapeutycznego in vitro. Typ raka piersi jest określany poprzez badanie fragmentu 

tkankowego in vitro w badaniu histopatologicznym które pozwoli na wyciągnięcie 

wniosków i korelacji co do różnic czasu relaksacji Magnetycznego Rezonansu jader 

protonu w stosunku do tkanki zdrowej, tkanki nowotworowej i stężenia fotouczulacza. 
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8. Wnioski 

Badanie fizyko-chemicznych parametrów tkanki zdrowej i nowotworowej po 

chemioterapii przedoperacyjnej, za pomocą oceny czasów relaksacji wody w badaniu 

rezonansu magnetycznego oraz za pomocą metody fotodynamicznej mogą stać się 

ekwiwalentem dla inwazyjnych metod diagnostycznych lub ich uzupełnieniem. 
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Ocena skuteczności chemioterapii raka piersi z zastosowaniem czasów relaksacji 

rezonansu magnetycznego oraz metody fotodynamicznej 

Streszczenie 

Rozpoznanie raka możliwe jest dzięki badaniu patomorfologicznemu fragmentów guza. Aby uzyskać 

tkanki guza, konieczne jest przerwanie ciągłości tkanek, często trzeba wykonać rozległy zabieg operacyjny. 

Trudności sprawia diagnostyka niewielkich zmian trudno odróżniających się od tkanek prawidłowych oraz 

zmiany wieloogniskowe. Istnieje potrzeba, aby wdrożyć metody diagnostyczne jak najmniej inwazyjne 

cechujące się dużą czułością i swoistością.  

Metoda obrazowania magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) jest szeroko wykorzystywana w diagno-

styce klinicznej w badaniach in vivo. MRI cieszy się coraz większą popularnością w badaniach naukowych 

in vitro a jego zastosowanie polega na pomiarach czasów relaksacji. Tkanki zdrowe piersi i chore wykazują 

znaczne roznice tych czasów Praca przedstawia dyskusje nad ekspresji genów w raku piersi oraz ukazuje 

potencjał terapii fotodynamicznej, która nie znalazła jeszcze szerokiego zastosowania ale coraz więcej 

doniesień literaturowych świadczy o dużym potencjale metody w onkologii.  

Słowa kluczowe: rak piersi, metody diagnostyczne, tkanki guza 

Assessment of the effectiveness of breast cancer chemotherapy with the use 

of magnetic resonance relaxation times and the photodynamic method 

Abstract 

The diagnosis of cancer is possible thanks to the pathomorphological examination of tumor fragments. 

Tissue disruption is required to obtain tumor tissue, and extensive surgery is often required. Difficulties are 

diagnosed with small changes that are difficult to distinguish from normal tissues and multifocal changes. 

There is a need to implement the least invasive diagnostic methods characterized by high sensitivity and 

specificity. 

The nuclear magnetic resonance imaging (MRI) method is widely used in clinical diagnostics in in vivo 

research. MRI is becoming more and more popular in in vitro research and its application is based on the 

measurement of relaxation times. Healthy breast tissues and diseased breast tissues show significant 

differences in these times. The paper presents a discussion on gene expression in breast cancer and shows 

the potential of photodynamic therapy, which has not yet found wide application, but more and more 

literature reports indicate the great potential of the method in oncology.  

Keywords: breast cancer, diagnostic methods, tumor tissue 
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Ocena tkankowego stężenia wybranych leków 

biologicznych przy pomocy magnetycznego rezonansu 

jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem 

jelita grubego 

1. Wstęp 

W pracy badawczej, pobrany materiał tkankowy od chorych, poddaję badaniu 

magnetycznemu rezonansowi jądrowemu in vitro. Wykorzystując różne czasy 

relaksacji w tkankach zdrowej i chorej można określić stężenia badanych leków 

biologicznych w surowicy krwi oraz w pobranych wycinkach z jelita grubego [1-5]. 

Ocena tych stężeń i zależności pozwoli na podjęcie próby odpowiedzi, dlaczego 

u części chorych odpowiedź na leczenie jest dobra, a u innych nieskuteczna [6-9]. Na 

podstawie wyników można byłoby dokładniej wyselekcjonować pacjentów zakwalifi-

kowanych do leczenia biologicznego oraz prowadząc dalsze badania bliżej poznać 

różnice w mechanizmach immunologicznych zachodzących u pacjentów z tym scho-

rzeniem. Być może byłby to początek wprowadzenia nowych metod diagnostycznych 

i leków [10-15]. 

Przeciwciała przeciw lekowe u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit 

leczonymi biopodobnym infliximabem- doświadczenie z ośrodka w Polsce [16-21]. 

2. Pomiary obrazowe rezonansem magnetycznym (MRI) 

Kliniczne obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest badaniem, służącym 

do nieinwazyjnego obrazowania ciała ludzkiego. Urządzenie emituje fale o częstotli-

wościach radiowych, a dokładniej o częstotliwości precesji protonów które powoduje, 

że zanika podłużna magnetyzacja, a powstaje poprzeczna. Po przerwaniu emitowania 

fal radiowych układ wraca do równowagi energetycznej. Czas, w którym spiny wrócą 

do ustawienia zgodnie z liniami pola i magnetyzacja podłużna rośnie to czas relaksacji 

podłużnej spin-lattice T1. Jednocześnie w tym czasie zanika magnetyzacja poprzeczna 

spin-spin T2. Pomiar czasu relaksacji T1 i T2 wkorzystalismy w badaniach wycinków 

jelit do oceny tkankowego stężenia wybranych leków biologicznych przy pomocy 

magnetycznego rezonansu jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita 

grubego [20-23].  
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3. Przeciwciała – testowane leki  

Do badań wybraliśmy następujące przeciwciała: Infliximab (REMSIMA) (Biotec 

Services International Ltd., United Kingdom), Vedolizumab (ENTYVIO) (Takeda 

Pharma, Denmark), Adalimumab (HUMIRA) (AbbVie Biotechnology GmbH, Knoll-

strasse, Germany) oraz Ustekinumab (STELARA) (Janssen Biologics B.V., Leiden, 

Netherlands). 

3.1. Infliximab  

Należy przechowywać w temperaturze 2-8°C. Jest to produkt leczniczy a jedna 

fiolka zawiera 100 mg infliksymabu. Po rekonstytucji, jeden ml zawiera 10 mg infli-

ksymabu. Infliksymab jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym 

IgG1, wytwarzanym przez mysią linię komórkową hybridoma przy zastosowaniu 

technologii rekombinacji DNA. Wskazania do użycia to wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego. Produkt leczniczy Remsima jest wskazany w leczeniu umiarkowanej lub 

ciężkiej czynnej postaciwrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dorosłych 

pacjentów, którzy niedostatecznie reagują na leczenie standardowe, w tym leczenie 

kortykosteroidami i 6-merkaptopuryną (6-MP) lub azatiopryną (AZA), lub leczenie 

było źle tolerowane, lub były przeciwwskazania do takiego leczenia [24-26]. 

3.2. Vedolizumab  

Każda fiolka zawiera 300 mg wedolizumabu. Po rozpuszczeniu każdy ml roztworu 

zawiera 60 mg wedolizumabu. Wedolizumab jest humanizowanym monoklonalnym 

przeciwciałem IgG1 wiążącym się z ludzką integryną α4β7, wytwarzanym z zasto-

sowaniem technologii rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego 

(ang. chinese hamster ovary, CHO). Produkt Entyvio jest wskazany do stosowania 

w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 

o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, którzy nie reagują wystarczająco, przestali 

reagować na leczenie lub nie tolerują leczenia konwencjonalnego lub antagonistami 

czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNFα). 

Produkt Entyvio jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów 

z chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, którzy nie 

reagują wystarczająco, przestali reagować na leczenie lub nie tolerują leczenia konwen-

cjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów-alfa (TNFα) [20-28]. 

3.3. Adalimumab  

Każda ampułko-strzykawka 0,2 ml (dawka pojedyncza) zawiera 20 mg adalimu-

mabu. Adalimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym 

uzyskiwanym przez ekspresję w komórkach jajnika chomika chińskiego. 

3.4. Ustekinumab  

Każda fiolka zawiera 130 mg ustekinumabu w 26 ml roztworu (5 mg/ml). Usteki-

numab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1κ przeciwko inter-

leukinie (IL)-12/23, wytworzonym w linii komórkowej mysiego szpiczaka z wyko-

rzystaniem techniki rekombinacji DNA. 

Produkt leczniczy STELARA jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej 

czynnej choroby Crohna u osób dorosłych, u których odpowiedź na leczenie nie jest 
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wystarczająca, nastąpiła utrata odpowiedzi na leczenie lub występuje nietolerancja 

innych konwencjonalnych terapii lub terapii antagonistą TNFα, lub występują przeciw-

wskazania medyczne do zastosowania tych terapii.  

Istnieje wiele technik rezonansu magnetycznego, które określają czasy relaksacji 

protonów: spin-sieć T1 i spin-spin T2. Metody te obejmują techniki takie jak: Fully 

Relaxed Inversion Recovery (IR), Fast Inversion Recovery (FIR), Modified Fast Inver-

sion Recovery (MFIR), Progressive Saturation (PS), Saturation Recovery (SR), Variable 

Nutation (VN) oraz Look locker (LL). Aby utworzyc mapę T1 nalezy zmierzyć serię 

obrazów z róznymi wartościami TR (Repetition Time) od wartości najmniejszej do 

najwiekszej, a nastepnie nałożyc te pomiary na siebie. Aby utworzyc mapę T2 nalezy 

zmierzyć serię obrazów z róznymi wartościami TE (Time to Echo) od wartości 

najmniejszej do najwiekszej, a nastepnie nałożyc te pomiary na siebie. Aby uzyskać 

obraz T1-ważony namagnesowanie można odzyskać przed pomiarem sygnału MR 

przez zmianę czasu powtarzania (TR). Aby utworzyć obraz T2-ważony magnesowanie 

może zniknąć przed pomiarem sygnału MR zmieniając czas echa (TE) [20-30]. 

3.5. Pomiar czasów relaksacji T1 iT2 za pomocą Magnetycznego 

Rezonansu Jądrowego (MRI) 

 Wszystkie pomiary MRI zostały wykonane za pomocą 1,5 Tesla Magnetycznego 

Resonansu Jądrowego Optima MR360 Advance from General Electric Healthcare 

(Milwaukee, Wisconsin, USA). Pobrano wszystkie próbki przeciwciał za pomocą 

pomiaru MRI określono czasy relaksacji T1 i T2. 

W przypadku pomiarów T1 wartości czasu powtarzania (TR) w zakresie 50-15000 

ms (milisekund) z następującymi krokami (50, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 

3000, 5000, 10000 i 15000 (ms) z czasem echa (TE) 3 ms. Na podstawie tych wartości 

utworzono impulsowe szybkie echo spinowe (FSE) i wygenerowano obrazy MR dla 

każdej próbki. Obrazy wykonano przy użyciu matrycy o wymiarach 320 × 224, pola 

widzenia (FOV) 19 cm × 19 cm i grubości warstwy 3,0 mm. Pomiary powtórzono, SD 

wyniosło 5%. 

Dla T2, wykonano serie obrazów MRI o różnych czasach echa (TE) w celu określe-

nia czasu relaksacji T2. Obrazy MR uzyskano przy trzynastu różnych czasach echa (od 

1 do 250 ms) z ustawieniem sekwencji: TR = 15000 milisekund, FOV 15 cm × 15 cm, 

rozmiar matrycy 320 × 224, grubość wycinka 3,0 mm, szerokość pasma odbiornika 

31,25 kHz, NEX = 3 

 Parametry i sekwencje były oparte na pomiarach in vitro trastuzumabu. Oceniony 

został limitu detekcji przeciwciał w polu 1,5 Tesla. Literatura nie podaje zakresu stężeń 

infliksymabu, adalimumabu, wedolizumabu i ustekinumabu, które zostaje zaabsor-

bowane przez tkanki in vivo w terapiach do których te przeciwciał są stosowane. 

W pomiarach analizujących czasy relaksacji uwzględniane są głównie uśrednione 

czasy relaksacji dla wybranego obszaru/przekroju tkanki (przez wyliczenie uśrednionej 

wartości intensywności). 

Aby uzyskać obraz T1-ważony namagnesowanie można odzyskać przed pomiarem 

sygnału MR przez zmianę czasu powtarzania (TR). Aby utworzyć obraz T2-ważony 

magnesowanie może zniknąć przed pomiarem sygnału MR zmieniając czas echa (TE). 

Ilościowy MRI przyniósł postępy w medycynie poprzez obrazowanie biochemii 

komórkowej tkanki. Mapy czasu relaksacji można wykorzystać do przestrzennego 
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kodowania dowolnych zmian w dowolnych innych procesach fizycznych wpływa-

jących na relaksację. Na przykład wykazano, że obliczone obrazy T1 korelują ze 

zmianami wielkości porów w rdzeniach nasyconych solanką oraz wysoką korelacją 

między wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ponieważ centra paramagnetyczne 

w roztworze bezpośrednio wpływają na procesy relaksacyjne rozpuszczalnika, pomiary 

czasu relaksacji można wykorzystać do wykrycia obecności patologicznej i zmierzenia 

ich stężenia w kilku sytuacjach klinicznych. Na przykład mapy relaksacji zostały 

wykorzystane do uzyskania ilościowych oszacowań stężenia żelaza w wątrobie. 

Zostały również wykorzystane do określenia zawartości ferrytyny w tkance mózgowej, 

w dozymetrii Frickego do wspomagania planowania terapii elektronowej i fotonowej. 

W szczególności T1 zależy od temperatury, a mapy T1 mogą kodować informacje 

dotyczące rozkładu temperatury. Badania sugerują, że rozdzielczość temperatury 

uzyskana za pomocą obliczonych obrazów T1 powinna być wystarczająca do nieinwa-

zyjnego mapowania temperatury w warunkach klinicznych [20-30].  

Główne zastosowania MRI in vitro to monitorowanie wody i innych rozpusz-

czalników, kontrolowane uwalnianie postaci dawkowanego leku, hydratacja tkanki 

i dyfuzja. Obecnie MRI jest wykorzystywany jako standardowy test w obrazowaniu 

ośrodkowego układu nerwowego, serca, mięśni lub innych tkanek miękkich. MRI jest 

jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych dostępnych dla współczesnej 

medycyny, a ponadto, ze wzgledu na wysoką czułością i swoistością, jest uważana za 

najdokładniejszą metodę obrazowania medycznego. W opinii klinicystów i badaczy, 

MRI jest jedną z najdokładniejszych nieinwazyjnych metod obrazowania. Ta metoda 

pozwala tworzyć sekcje obrazów w dowolnej płaszczyźnie zarówno żywych orga-

nizmów, jak i nieanatomicznych struktur. Sygnał, który otrzymujemy w MRI, jest 

zależny od badanego obiektu i jego właściwości, ale także od indywidualnego 

protokołu. W MRI mamy możliwość uzyskania danych z informacjami morfologicz-

nymi, funkcjonalnymi i metabolicznymi. Pozwala to zobaczyć zmiany w składzie 

chemicznym tkanki nowotworowej, a następnie ustalić, czy lek działa prawidłowo. 

W przypadku próbki umieszczonej w silnym polu magnetycznym jądro pochłania 

energię przesyłanych fal, powodując emitowanie fal o tej samej częstotliwości. 

Wiadomo, że czasy relaksacji T1 i T2 są związane ze stanem wody w przedziałach 

komórkowych, który obejmuje zawartość wody, ruchliwość wody i oddziaływania 

między wodą i makrocząsteczkami. Ogólnie rzecz biorąc. 

Dokonanano pomiaru czasów relaksacji roztworów wodnych czystych przeciwciał 

infliksymabu, adalimumabu, wedolizumabu i ustekinumabu. 

Tabela 1. T1 and T2 relaxation times of antibodies. All values in milliseconds 

Relaxation time Adalimumab Infliximab Vedolizumab Ustekinumab 

T1 (ms) 2454,21 3013,39 2578,29 1764,94 

T2 (ms) 76,88 91,38 84,95 98,59 

Dokonanano pomiaru czasów relaksacji przeciwciał infliksymabu, adalimumabu, 

wedolizumabu i ustekinumabu w tkance 
Relaxation time Adalimumab Infliximab Vedolizumab Ustekinumab 

T1 (ms) 2250 2787 2230 1532 

T2 (ms) 70 80 71 85 
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Oszacowano statystycznie różnice pomiędzy stężeniami przeciwciał infliksymabu, 

adalimumabu, wedolizumabu i ustekinumabu w roztworze wodnym i tkance. 

Różnica pomiar leku w tkance w porównaniu z roztworem wodnym wynosi 10%. 

Obserwacja ta może sugerować, że wartości czasów relaksacji spin-spin w tkance 

piersi są spowodowane zmianami molekularnymi, które mogą być instrumentalne 

w wykrywaniu wczesnych komórek nowotworowych. Wartości czasu relaksacji T1 

zależą od względnych proporcji między wodą wolną i związaną. Jednak wykorzystanie 

MRI jako narzędzia ilościowego wymaga wciąż doskonalenia.  

4. Wnioski 

Dokonanano pomiaru stężeń przeciwciał infliksymabu, adalimumabu, wedolizumabu 

i ustekinumabu w surowicy krwi. Na podstawie czasów relaksacji roztworów wodnych 

czystych przeciwciał infliksymabu, adalimumabu, wedolizumabu i ustekinumabu 

dokonanano określenia stężenia. Na podstawie czasów relaksacji przeciwciał infliksy-

mabu, adalimumabu, wedolizumabu i ustekinumabu w tkance określono stężenie 

w tkance. 

 

Praca wykonywana zgodna z UCHWAŁĄ Nr 1/11/2018 Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 08/11/2018 „Efekty leczenia colitis ulcerosa za 

pomocą leków biologicznych: Infliksimab – inhibitora czynnika martwicy nowotworu 

tumor necrosis factor alfa oraz Vedolizumab – inhibitora migracji leukocytów”. 
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Ocena tkankowego stężenia wybranych leków biologicznych przy pomocy 

magnetycznego rezonansu jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem 

jelita grubego 

Streszczenie 

Wykorzystując różne czasy relaksacji w tkankach zdrowej i chorej można określić stężenia badanych 

leków biologicznych w surowicy krwi oraz w pobranych wycinkach z jelita grubego. 

Slowa kluczowe: infliksymab, adalimumab, wedolizumab, ustekinumab 

Assessment of the tissue concentration of selected biological drugs using nuclear 

magnetic resonance in patients with ulcerative colitis 

Abstract 

Using different relaxation times in healthy and diseased tissues, it is possible to determine the concen-

tration of the tested biological drugs in the blood serum and in samples taken from the large intestine. 

Keywords: infliksymab, adalimumab, wedolizumab, ustekinumab 
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Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych na cytotoksyczność patupilonu 

w komórkach raka jajnika SKOV3* 

1. Wprowadzenie  

Wśród zachorowań na nowotwory ginekologiczne bardzo często występuje rak 

jajnika. Charakteryzuje się on niskim wskaźnikiem 5-letniego przeżycia (< 45%), co 

plasuje go na 8 miejscu wśród przyczyn śmierci kobiet [1]. Od 1970 roku śmiertelność 

tej choroby spadła o zaledwie 30%. Taki stan rzeczy związany jest z początkowo bez-

objawowym przebiegiem choroby, która diagnozowana jest dopiero w III lub IV stadium 

wg FIGO, brakiem odpowiednio czułych markerów diagnostycznych, które umożli-

wiłyby szybką diagnozę oraz często występującą opornością na chemioterapię [2, 3].  

Obecnie w Polsce podstawą leczenia raka jajnika jest paklitaksel i pochodne 

platyny. Niestety u wielu pacjentek objętych taką terapią dochodzi do wykształcenia 

oporności komórek nowotworowych, dlatego powstała konieczność opracowania 

nowych strategii terapeutycznych. Potencjalnymi kandydatami stała się grupa epoti-

lonów – naturalnych związków produkowanych przez mykobakterie Sorangium 

cellulosum, które podobnie jak paklitaksel należą do grupy czynników stabilizujących 

mikrotubule. Epotilony charakteryzują się dość prostą strukturą, w przeciwieństwie do 

paklitakselu, są bardziej hydrofilowe oraz posiadają łatwą do syntezy i modyfikacji 

cząsteczkę, co stanowi ich dużą zaletę [4]. Do dnia dzisiejszego zgłoszonych zostało 8 

pochodnych m.in. epotilon A (Epo A), epotilon B (Epo B, patupilon). Obecnie prowa-

dzone są badania nad patupilonem, Epo D i KOS-1584 oraz sagopilonem. Półsynte-

tyczna pochodna patupilonu – iksabepilon w 2007 roku został zatwierdzony przez 

FDA do leczenia raka piersi. Mechanizm działania patupilonu polega na stabilizowaniu 

mikrotubul poprzez wiązanie się z nimi w określonym miejscu, co prowadzi do zatrzy-

mania cyklu komórkowego w fazie G2/M i uruchomienia apoptozy. Bardzo istotną 

cechą epotilonów jest ich aktywność wobec opornych na paklitaksel komórek nowo-

tworowych, która warunkowana jest niewielkim powinowactwem do glikoproteiny P 

(P-gp) odpowiedzialnej za zjawisko oporności wielolekowej, a także brakiem preferencji 

w wiązaniu się do izoformy βI czy βIII tubuliny [5]. Patupilon uruchamia mechanizm 

apoptozy nie tylko poprzez zatrzymanie cyklu komórkowego, lecz także przez: nasilenie 

rozpoznawania przez makrofagi komórek nowotworowych poprzez zwiększenie ilości 

fosfatydyloseryny na ich powierzchni; aktywację wewnętrznej ścieżki apoptozy 

poprzez uwalnianie cytochromu c z mitochondrium; wpływ na aktywność kaspaz; 
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generowanie reaktywnych form tlenu (RFT) uszkadzających genom oraz dezakty-

wowanie enzymu PARP-1 odpowiedzialnego za naprawę DNA [6].  

Miejsca objęte procesem nowotworowym charakteryzuje zaburzona równowaga 

pomiędzy czynnikami promującymi stan zapalny a czynnikami, które go niwelują, stąd 

związkami o dużym potencjale są wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) 

omega 3 i 6 [7]. W zależności od stosunku ich podaży w diecie WNKT mają zdolność 

nasilania lub wygaszania stanu zapalnego poprzez syntezę odpowiednich lipidowych 

przekaźników – eikozanoidów, pochodnych kwasu arachidonowego (AA) i eikozapen-

taenowego (EPA) oraz dokozanoidów, pochodnych kwasu dokozaheksaenowego 

(DHA). W wyniku aktywności enzymów takich jak cyklooksygenazy (COX), lipoksy-

genazy (LOX) należący do rodziny kwasów omega 6 AA zostaje przekształcony do 

eikozanoidów dienowych, które wykazują silne działanie prozapalne [8-10]. Z kolei 

produkty przemiany enzymatycznej EPA (kwasu omega 3) – eikozanoidy trienowe 

wykazują słabsze działanie prozapalne, natomiast rezolwiny typu E wykazują właści-

wości wyciszające stan zapalny. Do wyżej wymienionych należy dodać dokozanoidy, 

czyli pochodne kwasu DHA (kwasu omega 3) tj. rezolwiny i protektyny typu D oraz 

marezyny, czyli tzw. SPM (specialized pro-resolving mediators) działające analogicznie 

do rezolwin typu E [8, 9]. Do innych potencjalnych mechanizmów działania kwasów 

omega 3 mogących znaleźć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu nowotworów 

należy ułatwianie transdukcji sygnałów ze środowiska zewnętrznego komórki do jej 

wnętrza poprzez zmniejszanie gęstości tratw lipidowych w błonie komórkowej, a także 

pobudzanie receptorów lub oddziaływanie poprzez receptory jądrowe, czy czynniki 

transkrypcyjne kontrolujące procesy proliferacji i śmierci komórki [8, 11]. Kwasy 

omega 3 są ligandami aktywującymi powszechnie występujące receptory FFAR (free 

fatty acid receptor – receptor dla wolnych kwasów tłuszczowych), a dokładnie ich 

dwie izoformy FFAR1 i FFAR4. Przeprowadzone badania potwierdzają hamujący 

wpływ agonistów FFAR na proliferację komórek nowotworowych m.in. raka piersi, 

prostaty czy czerniaka. Domniemany mechanizm tego działania związany jest ze 

zmniejszeniem stanu zapalnego, charakterystycznego dla obszaru guza [12-15]. Do 

istotnych czynników transkrypcyjnych zależnych od WNKT należy m.in. czynnik 

jądrowy NFκB, który odpowiada w organizmie za transkrypcję wielu cząsteczek 

związanych m.in. ze stanem zapalnym i nowotworzeniem. EPA i DHA są silnymi 

inhibitorami NFκB, przez, co skutkuje m.in. zmniejszeniem stanu zapalnego [8, 16, 17]. 

Kwasy omega 3 są agonistami steroidowego receptora PPAR (peroxisome proliferator-

activated receptor – receptor aktywowany proliferatorami peroksysomów). Receptor 

ten między innymi bierze udział w regulacji: stanów zapalnych, cyklu komórkowego, 

a także kancerogenezy [16, 18].  

WNKT znajdują także zastosowanie podczas stosowania chemio- i radioterapii. 

Około połowa osób chorujących na raka zmaga się ze znacznym spadkiem wagi 

i ogólnym pogorszeniem kondycji – kacheksją nowotworową, która w wielu przypadkach 

zmniejsza przeżywalność pacjentów lub zmniejsza możliwości ich dalszego leczenia 

[19]. Na patogenezę kacheksji składa się wiele czynników, w tym cytokiny prozapalne. 

Dzięki właściwościom wygaszającym stan zapalny kwasy omega 3 znajdują zasto-

sowanie w zapobieganiu rozwoju kacheksji oraz poprawie jakości życia chorych 

z nowotworami.  
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2. Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie efektów oddziaływania WNKT na komórki nabłon-

kowego raka jajnika SKOV3 oraz określenie wpływu tych związków na cytotoksyczną 

aktywność Epo B w stosunku do tych komórek.  

Przeprowadzone badania opierały się na oznaczeniu masy komórek SKOV3 

z pomocą testu z sulforodaminą B (test TOX6) oraz aktywności kaspaz 3/7 (test 

Caspase-Glo 3/7), po ekspozycji na badane związki. 

3. Materiały i metody 

3.1. Materiał 

Linia komórkowa SKOV3 ludzkiego nabłonkowego raka jajnika, została pozyskana 

z American Type Culture Collection (ATCC). Do hodowli linii komórkowej zgodnie 

z zaleceniami producenta wykorzystano pożywkę składającą się z: medium McCoy’a 

5A (Sigma-Aldrich) z dodatkiem 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) inaktywo-

wanej ciepłem (ang. HyClone Research Grade Fetal Bovine Serum South American 

Origin, GE Healthcare Life Sciences), 10 mM buforu HEPES (Sigma-Aldrich) oraz 

100 U/ml penicyliny i 100 μg/ml streptomycyny (Sigma-Aldrich). Hodowlę prowadzono 

w naczyniach hodowlanych z funkcją wymiany gazowej (NUNC EasyFlask), 

w temperaturze 37
o
C, w atmosferze 5% CO2 i wilgotności powietrza na poziomie 95%. 

Do przenoszenia hodowli między naczyniami stosowano roztwór trypsyny (0,25% 

w 0,53 mM EDTA; Sigma-Aldrich). 

3.2. Metody 

3.2.1. Roztwory wyjściowe 

EPA, DHA (Sigma-Aldrich) o stężeniach 25 mM, 50 mM, sporządzono w 99% 

etanolu (Merck) i przechowywano w temperaturze minus 20
o
C w atmosferze azotu. 

Roztwór wyjściowy Epo B (Sigma-Aldrich) o stężeniu 20 μM został przygotowany 

w DMSO (dimetylosulfotlenku, Sigma-Aldrich). W eksperymencie wykorzystano 

1000-krotnie rozcieńczone pożywką roztwory WNKT o stężeniach 25 μM i 50 μM 

oraz 2000 razy rozcieńczony roztwór Epo B o stężeniu 10 nM. Roztwory przygoto-

wano bezpośrednio przed zastosowaniem, tak aby ilość etanolu i DMSO w każdej 

z hodowli była taka sama i nie przekraczała 0,1% (w celu uniknięcia działania 

toksycznego na komórki). 

Bezpośrednio przed ekspozycją komórek SKOV3 na testowane związki przygo-

towano pożywki zawierające Epo B i/lub WNKT: 

 Epo B 10 nM;  

 EPA 25 μM; 

 EPA 50 μM; 

 DHA 25 μM; 

 DHA 50 μM; 

 Epo B 10 nM + EPA 25 μM; 

 Epo B 10 nM + EPA 50 μM; 

 Epo B 10 nM + DHA 25 μM; 

 Epo B 10 nM + DHA 50 μM. 
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3.2.2. Warunki ekspozycji komórek SKOV3 na Epo B i/lub WNKT 

Na potrzeby eksperymentu założono hodowlę komórkową nabłonkowego raka 
jajnika SKOV3 na 96-dołkowej przezroczystej (Sarstedt) lub białej płytce (Costar). 
W każdym dołku umieszczono 100 μl medium zawierającego 10 000 komórek 
i inkubowano 24 godziny, następnie pożywka została usunięta i zastąpiona odpowied-
nimi pożywkami z Epo B i/lub WNKT. Hodowle inkubowano przez 6 lub 24 godziny 
w temperaturze 37

o
C, przy wilgotności powietrza na poziomie 95% oraz w atmosferze 

5% CO2. Próbę odniesienia stanowiły komórki raka jajnika SKOV3 hodowane 
w roztworach pożywki zawierającej 0,1% etanolu i/lub DMSO. W kolejnym etapie 
wykonano dwa testy: Caspase-Glo 3/7 (Promega) po 6 godzinach oraz TOX6 (SRB; 
Sigma-Aldrich) po 24 godzinach zgodnie z instrukcjami producentów.  

Zasada działania testu Caspase-Glo 3/7 polega na pomiarze aktywności kaspaz 3 
i 7, biorących udział w apoptozie. W tym celu do próbek wprowadza się odczynnik 
będący substratem obu enzymów, który posiada sekwencję tetrapeptydową DEVD, co 
powoduje lizę komórek. Kaspaza 3 i 7 odłącza fragment DEVD substratu, w wyniku 
czego powstaje aminolucyferyna, która w obecności lucyferazy, generuje stabilny 
i proporcjonalny do aktywności kaspazy 3 i 7 sygnał w postaci luminescencji. Test 
TOX6 z sulforodaminą B umożliwia określenie cytotoksyczności badanych związków, 
poprzez wybarwianie białek żywych komórek barwnikiem sulforodamina B (Acid Red 
52). W zależności od ilości żywych komórek obserwuje się różne wartości absorbancji 
przy długości fali 570 nm wyekstrahowanego barwnika. Pomiarów luminescencji 
i absorbancji dokonywano z użyciem czytnika płytek wielodołkowych Triad LT 
Multimode Detector (Dynex Technologies) 

3.2.3. Analiza wyników 

Po przeprowadzeniu eksperymentów otrzymane wyniki (4 niezależne powtórzenia 
dla każdej próby) zebrano w programie Microsoft Excel 2010 oraz obliczono dla nich 
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. W kolejnym kroku wyniki poddano 
analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 12, dzięki któremu przepro-
wadzono jednoczynnikową analizę wariacji ANOVA oraz test RIR Tukey’a, który 
potwierdził istotne statystycznie różnice pomiędzy próbami (p < 0,05). 

4. Wyniki  

4.1. Wpływ Epo B, WNKT i ich mieszanin na aktywność kaspazy 3 i 7 

w komórkach nabłonkowego raka jajnika linii SKOV3 

W celu zbadania aktywności kaspazy 3 i 7 w komórkach SKOV3 po 6 godzinnej 
ekspozycji na badane związki, zastosowano test Caspase-Glo 3/7. Jako kontrolę (k) 
przyjęto komórki hodowane w standardowej pożywce z dodatkiem DMSO i/lub 
etanolu w ilości nieprzekraczającej 0,1%. Każda z badanych prób została wykonana w 
4 niezależnych powtórzeniach. Zmiany aktywności kaspaz w hodowlach poddanych 
działaniu związków: Epo B 10 nM, EPA (25 μM i 50 μM), DHA (25 μM i 50 μM) 
wyrażono jako krotność kontroli (wyk. 1). Średnią wartość luminescencji w hodowlach 
kontrolnych przyjęto jako 1. Wykres 2 przedstawia wpływ EPA i DHA na zmiany 
aktywności kaspaz w próbach eksponowanych na Epo B w stężeniu 10 nM. Średnią 
wartość luminescencji w komórkach SKOV3 poddanych działaniu tego związku 
przyjęto jako 1. 
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Wykres 1. Aktywność kaspazy 3 i 7 po 6 godzinnej ekspozycji komórek SKOV3 na Epo B w stężeniu 10 nM 

i wybrane WNKT w stężeniach 25 μM i 50 μM wyrażona jako krotność kontroli (k = 1; średnia arytmetyczna 

± SD). * różnice znamienne statystycznie względem kontroli (k); p < 0,05 jednoczynnikowa ANOVA, test 

Tukey’a # istotne różnice pomiędzy próbami 

Największy wzrost aktywności badanych enzymów w porównaniu do kontroli 

wykazywały próby: DHA w stężeniu 50 μM (3,87 ±0,18; p = 0,00014) i 25 μM (2,61 

±0,13; p = 0,00014), Epo B w stężeniu 10 nM (2,09 ±0,08; p = 0,00014) i EPA 

w stężeniu 50 μM (2,09 ±0,06; p = 0,00014). Dla próby EPA w stężeniu 25 μM, 

zanotowano ok. 1,4 krotne zwiększenie aktywności kaspaz w odniesieniu do kontroli 

(p = 0,000647). Ponadto zaobserwowano znamienne statystycznie zwiększenie aktyw-

ności badanych enzymów wraz ze wzrostem stężenia WNKT dla prób EPA i DHA. 

 

Wykres 2. Wpływ EPA i DHA w stężeniach 25 μM i 50 μM na aktywność kaspazy 3 i 7 indukowaną przez 

Epo B w stężeniu 10 nM po 6 godzinnej ekspozycji komórek SKOV3 na testowane związki. Wyniki 

wyrażono jako krotność próby Epo B 10 nM (Epo B 10 nM = 1; średnia arytmetyczna ± SD). * różnice 

znamienne statystycznie względem próby Epo B 10 nM, p < 0,05 jednoczynnikowa ANOVA, test Tukey’a.  

# istotne różnice pomiędzy WNKT w tych samych stężeniach. 
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Największe istotnie statystycznie zwiększenie aktywności kaspazy 3 i 7 wykazały 

próby Epo B 10 nM w połączeniu z: DHA w stężeniu 50 μM (2,26 ±0,05;  

p = 0,000155), i 25 μM (1,86 ±0,1;p = 0,000155) oraz EPA w stężeniu 50 μM (1,69 

±0,08; p = 0,000155) w odniesieniu do próby Epo B (10 nM). Dla próby EPA 

w stężeniu 25 μM stwierdzono zwiększenie aktywności kaspaz w porównaniu do próby 

z samym epotilonem odpowiednio o ok. 1,2 oraz 1,3 razy (p = 0,001769; p = 0,000444). 

Ponadto zaobserwowano, że znamienne statystycznie zwiększenie aktywności badanych 

enzymów zależało od stężenia WNKT i zwiększało się wraz ze wzrostem stężenia 

EPA i DHA w połączeniu z Epo B (10 nM) w porównaniu do epotilonu zastoso-

wanego pojedynczo. 

4.2. Wpływ Epo B, WNKT i ich mieszanin na ilość białka komórkowego 

nabłonkowego raka jajnika linii SKOV3 

W celu zbadania toksyczności testowanych związków w stosunku do komórek 

SKOV3 po 24 godzinnej inkubacji komórek SKOV3 z badanymi związkami zastoso-

wano test TOX6, opierający się na pomiarze absorbancji wyekstrahowanego barwnika 

sulforodaminy B, który ma powinowactwo do białek żywych komórek. Kontrolę 

stanowiły komórki SKOV3 w medium hodowlanym z dodatkiem DMSO i/lub etanolu 

w ilości nieprzekraczającej 0,1%. Każda z badanych prób została wykonana  

w 4 niezależnych powtórzeniach. Na wykresie 3 przedstawiono efekt toksyczny Epo B 

10 nM, EPA (25 μM i 50 μM), DHA (25 μM i 50 μM), który wyrażono jako wartość 

procentową kontroli (k = 100%). Wpływ EPA i DHA w stężeniach 25 μM i 50 μM na 

toksyczność Epo B zamieszczono na wykresie 4. Średnią wartość absorbancji 

w komórkach SKOV3 poddanych działaniu Epo B w stężeniu 10 nM przyjęto jako 

100%. 

 

Wykres 3. Ilość białka komórkowego (test TOX6) po 24 godzinnej ekspozycji komórek SKOV3 na Epo B 

w stężeniu 10 nM i wybrane WNKT (EPA, DHA) w stężeniach 25 μM, 50 μM wyrażona jako procent kontroli 

(k = 100%; średnia arytmetyczna ± SD). * różnice znamienne statystycznie względem próby kontroli (k), p < 

0,05 jednoczynnikowa ANOVA, test Tukey’a. # istotne różnice pomiędzy WNKT w tych samych stężeniach. 
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Największy efekt toksyczny, obserwowany jako zmniejszenie ilości białka komór-

kowego w porównaniu do kontroli, można zauważyć w próbach po ekspozycji komórek 

SKOV3 na DHA w stężeniu 50 μM (o około 23% ±2,24%; p = 0,000143), Epo B 

w stężeniu 10 nM (o około 19% ±2%; p = 0,000143) i EPA w stężeniu 50 μM (o około 

18% ±3%; p = 0,000143). W przypadku EPA i DHA zaobserwowano znamienny 

spadek ilości białka komórkowego wraz ze wzrostem zastosowanego stężenia WNKT. 

W przypadku prób z dodatkiem EPA w stężeniu 25 μM i DHA w stężeniu 25 μM 

procent biomasy wynosił ok. 91% kontroli (p = 0002). 

 

Wykres 4. Wpływ EPA i DHA w stężeniach 25 μM, 50 μM na ilość białka komórkowego w hodowlach 

SKOV3 jednocześnie poddanych działaniu Epo B w stężeniu 10 nM. Test TOX6 wykonano po 24 godzinnej 

ekspozycji komórek SKOV3 na testowane związki. Wyniki wyrażono jako procent próby Epo B 10 nM  

(Epo B 10 nM = 100%; średnia arytmetyczna ± SD). * różnice znamienne statystycznie względem próby Epo 

B 10 nM, p < 0,05 jednoczynnikowa ANOVA, test Tukey’a. # istotne różnice pomiędzy WNKT  

w tych samych stężeniach 

Największy efekt toksyczny w porównaniu z próbą zawierającą tylko Epo B (10 nM) 

zanotowano dla mieszaniny Epo B (10 nM) z: EPA w stężeniu 50 μM (zmniejszenie 

ilości białka komórkowego o około 32%; p = 0,000155) i DHA w stężeniu 50 μM 

(zmniejszenie ilości białka komórkowego o około 45%; p = 0,000155). Ponadto 

zaobserwowano znamienne statystycznie zwiększenie efektu toksycznego Epo B wraz 

ze wzrostem stężenia dodanych do pożywki EPA i DHA. W przypadku prób Epo B 10 

nM z dodatkiem EPA w stężeniu 25 μM i DHA w stężeniu 25 μM procent biomasy 

wynosił odpowiednio ok. 92% (p = 0,005484) i ok. 88% (p = 0,000245) próby tylko 

z epotilonem. 

5. Dyskusja 

Hodowle komórek SKOV3 zostały poddane działaniu Epo B przez 6 godzin, czego 

skutkiem była indukcja apoptozy o czym świadczy około 2 krotne zwiększenie aktyw-

ności kaspazy 3 i 7. Efekt cytotoksyczny po 24 godzinnej ekspozycji komórek na Epo 
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B zbadano poprzez pomiar ilości białka komórkowego, którego ilość zmniejszyła się o 

około 20% w porównaniu do kontroli. Otrzymane wyniki są zgodne z pracami innych 

autorów, którzy również stosowali komórki SKOV3 [20]. Wyniki przedstawione 

w pracach Rogalska i wsp. [21] z użyciem linii komórkowej raka jajnika OV-90 oraz 

Rogalska i wsp. z wykorzystaniem linii komórkowej OV-90 i SKOV3 [22], potwierdzają 

zdolność Epo B do hamowania wzrostu komórek raka jajnika na drodze apoptozy.  

Wciąż poszukiwane są alternatywy dla terapii chorych z rakiem jajnika lub bez-

pieczne modyfikacje leczenia mające na celu zwiększenie jego efektywności. Przedsta-

wione w pracy wyniki eksperymentów wskazują na działanie cytotoksyczne WNKT 

omega 3, co potwierdzają rezultaty testu TOX6 Efekty wywołane przez WNKT omega 3 

mogą być spowodowane indukcją procesu apoptozy, o czym świadczy istotne zwięk-

szenie aktywności enzymów wykonawczych – kaspazy 3 i 7. Po ekspozycji na EPA 

i DHA zauważono istotne zwiększenie aktywności badanych enzymów wraz ze wzro-

stem stężenia zastosowanych kwasów. Co więcej, silniejszy efekt obserwowano 

w przypadku prób z dodatkiem kwasu DHA w porównaniu do EPA, co może być 

związane z różnym stopniem nasycenia tych związków [23]. Podobne wyniki uzyskali 

Sharma i wsp. [24], którzy analizowali wpływ kwasów omega 3 na proces wzrostu 

ludzkich komórek raka jajnika pochodzących z 4 linii komórkowych (SKOV3, TOV-

21G, OVCAR-3, IOSE-29). Ekspozycja komórek na kwasy omega 3 spowodowała 

zahamowanie wzrostu we wszystkich liniach komórkowych, z kolei nasilenie apoptozy 

(badanej z zastosowaniem aneksyny V-FITC/PI) stwierdzono w liniach posiadających 

P53 typu dzikiego. Podobne rezultaty do prezentowanych w niniejszej pracy opisali 

Xiao-Hui i wsp. [25], którzy sprawdzili wpływ EPA i DHA na komórki raka jajnika 

linii TOV-21G. Autorzy wykazali istotny wzrost aktywności kaspazy 3 oraz z pomocą 

metody TUNEL i testu z Aneksyną V potwierdzili indukcję apoptozy oraz zaobserwo-

wali większą ilość komórek apoptotycznych w wyniku działania DHA. Do nasilenie 

procesu apoptozy mogło dojść zgodnie z opisanymi przez Soyeon i wsp. [26] poten-

cjalnymi mechanizmami działania DHA. Pierwszy z nich związany jest ze zmniejsze-

niem stężenia białek inhibitorowych apoptozy, drugi polega na zwiększeniu produkcji 

RFT przez mitochondria, co w konsekwencji prowadzi do ich dysfunkcji i jest powią-

zane z aktywacją kinaz białkowych aktywowanych mitogenem (MAPKs). Ponadto 

wykazano, że do indukcji apoptozy przez DHA jest niezbędna aktywacja MAPKs [26]. 

Kolejnym możliwym mechanizmem zwiększenia aktywności kaspazy 3 i 7 jest 

zaobserwowana przez Xiao-Hui i wsp. [25] indukcja apoptozy przez DHA i EPA 

związana z pobudzeniem receptora PPARγ oraz możliwym wpływem jego aktywacji 

na ekspresję białka P53 [25]. Powyższe dane mogą służyć jako poparcie hipotezy 

Merritt i wsp. [27] wynikającej z badań epidemiologicznych populacji Nowej Anglii. 

Autorzy wskazali na występowanie zależności pomiędzy zwiększoną podażą WNKT 

omega 3 w diecie a obniżonym ryzykiem zachorowania na nabłonkowego raka jajnika.  

Kolejnym punktem badań prezentowanej pracy było sprawdzenie, czy WNKT 

omega 3 modulują cytotoksyczną aktywność Epo B. Porównanie prób skojarzonego 

działania Epo B z EPA i DHA pozwoliło stwierdzić znamienny statystycznie wzrost 

aktywności kaspaz wraz ze wzrostem stężenia kwasów omega 3. Ponadto, obserwo-

wano istotnie silniejszy efekt działania DHA w porównaniu z EPA. Z kolei wyniki 

badań cytotoksyczności wskazały na znamienne zwiększenie efektu Epo B wraz ze 
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wzrostem stężenia EPA i DHA, a także istotnie silniejszy efekt DHA względem EPA 

w przypadku zastosowania stężenia 50 μM. W wyniku podobnego mechanizmu 

działania Epo B i kwasów omega 3 może dojść do skumulowania RFT i w konse-

kwencji do zwiększenia skuteczności terapii, co potwierdzają inne prace przepro-

wadzone zarówno z wykorzystaniem modeli in vitro, jak i zwierzęcych w obrębie 

różnorodnych jednostek onkologicznych (rak: jelita grubego, prostaty, piersi, jajników) 

i różnych leków przeciwnowotworowych [28, 29]. 

6. Podsumowanie 

DHA i EPA (w stężeniach 25 μM i 50 μM) oraz Epo B (w stężeniu 10 nM), wyka-

zują działanie cytotoksyczne oraz proapoptotyczne w stosunku do ludzkich komórek 

raka jajnika SKOV3. Ponadto efekt powodowany przez DHA jest istotnie silniejszy niż 

EPA. W wyniku skojarzonego działania kwasów omega 3 z Epo B, dochodzi do 

istotnego zwiększenia efektu cytotoksycznego i proapoptotycznego wywoływanego 

przez epotilon w ludzkich komórkach raka jajnika SKOV3 i w tym przypadku efekt 

powodowany przez DHA jest istotnie silniejszy niż EPA.  

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych w ramach tej pracy potwierdzają 

domniemany korzystny wpływ kwasów omega 3 zastosowanych osobno, jak i w połą-

czeniu z patupilonem na komórki nabłonkowego raka jajnika SKOV3. Rezultaty przed-

stawianej pracy, jak i te opisywane w literaturze, wskazują na zasadność prowadzenia 

dalszych badań, mających na celu wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania WNKT 

na komórki raka jajnika, po ich zastosowaniu pojedynczo lub w skojarzeniu z lekami 

przeciwnowotworowymi. Wydaje się pewne, że dzięki wyjątkowym właściwościom 

WNKT omega 3 w przyszłości mogą znaleźć szerokie zastosowanie jako adjuwanty 

w terapii nowotworów. 
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Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na cytotoksyczność 

patupilonu w komórkach raka jajnika SKOV3 

Streszczenie 

Rak jajnika pomimo wielu lat doświadczeń pozostaje bardzo trudną do wczesnej diagnozy i leczenia 

jednostką kliniczną. Brak skutecznych terapii zmusza do poszukiwania nowych leków lub modyfikacji 

obecnie stosowanych schematów leczenia. Potencjalnie ciekawą propozycją jest połączenie czynnika stabili-

zującego mikrotubule – epotilonu B (Epo B), charakteryzującego się skutecznością wobec komórek opornych 

na leczenie paklitakselem z łatwo dostępnymi i dobrze tolerowanymi WNKT. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu WNKT na komórki raka jajnika linii komórkowej SKOV3, 

a także ich wpływu na efekty Epo B w tych komórkach. Po ekspozycji komórek SKOV3 na WNKT (kwas 

eikozapentaenowy – EPA, kwas dokozaheksaenowy – DHA), każdy w stężeniu 25 μM i 50 μM, zastoso-

wane pojedynczo lub w skojarzeniu z Epo B (10 nM) oznaczano aktywność markerów apoptozy, kaspazy 

3 i 7 (test Caspase-Glo 3/7) oraz cytotoksyczność (test TOX6). 

Zauważono, że ekspozycja komórek SKOV3 na Epo B, EPA i DHA oraz prowadzi do indukcji apoptozy 

oraz zmniejszenia ilości komórek rakowych. Ponadto, wykazano, że EPA i DHA potęgują apoptotyczne 

i toksyczne efekty Epo B w komórkach raka jajnika. 

Słowa kluczowe: rak jajnika, Epo B, WNKT omega 3, apoptoza, cytotoksyczność 

Effect of selected polyunsatyrated fatty acids on the cytotoxicity of patupilon 

in ovarian cancer cells SKOV3 

Abstract 

Ovarian cancer, despite many years of investigations, remains very difficult to diagnose and treat. The lack 

of effective therapies forces to look for a new drugs or modify current treatment regiments. A potentially 

interesting concept is a combination of microtubule stabilizing agent – epothilone B (Epo B), characterized 

by effectiveness against cells resistant to paclitaxel with easily available and well-tolerated polyunsaturated 

fatty acids (PUFAs). 

The aim of this study was to investigate the effect of PUFAs on ovarian cancer SKOV3 cell line as well as 

their influence on Epo B effect in these cells. After exposure of SKOV3 cells to PUFAs (eicosapentaenoic 

acid – EPA, docosahexaenoic acid – DHA), each in the concentration of 25 μM and 50 μM, used alone or 

in combination with Epo B (10 nM) and Epo B alone (10 nM), the cytotoxicity (TOX6 assay) and activity 

of apoptosis markers – caspase 3 and 7 (Caspase-Glo 3/7 assay) were determined. 

It was noticed that Epo B, EPA, DHA and combination of PUFAs omega 3 and Epo B, led to the induction 

of apoptosis and reduction in the number of cancer cells. Furthermore, EPA and DHA potentiate the 

apoptotic and toxic effects of Epo B in ovarian cancer cells. 

Keywords: ovarian cancer, Epo B, PUFAs omega 3, apoptosis, cytotoxicity 
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Skuteczność terapii kryzotynibem  

w leczeniu raka niedrobnokomórkowego płuca 

z rearanżacją w genie ALK – opis przypadku 

1. Wstęp 

W obecnych czasach rak płuca stanowi jedno z największych wyzwań współ-

czesnej medycyny. Wg danych GUS (Główny Urząd Statystyczny) i Krajowego 

Rejestru Nowotworów z roku 2017 rak płuca stanowi w Polsce drugi, co do częstości, 

rozpoznawany nowotwór złośliwy – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. W przy-

padku umieralności (w Polsce i na świecie) rak płuca bezsprzecznie przoduje wśród 

pozostałych nowotworów, wyprzedzając m.in. raka jelita grubego, żołądka czy piersi. 

Na wykresie 1 przedstawiono dane dotyczące zachorowania na najczęstsze nowotwory 

złośliwe z podziałem na płeć. Wśród mężczyzn 17,7% dotyczy raka płuca, 17,4% 

gruczołu krokowego, 7,0% okrężnicy, 6,5% pęcherza moczowego, 4,4% odbytnicy, 

4,3% żołądka i 3,9% nerek. Natomiast u kobiet dane te przedstawiają się następująco: 

22,2% stanowi rak piersi, 9,2% płuca, 7,6% trzonu macicy, 6,2% okrężnicy, 4,6% 

jajnika, 3,6% szyjki macicy i 3,3% tarczycy. Na wykresie 2 zobrazowano ilość zgonów 

na skutek najczęstszych nowotworów (1,69 mln dotyczy płuc, 788 tysięcy wątroby, 

774 tysięcy żołądka, 754 tysięcy jelita grubego, 671 tysięcy piersi) [1]. Nowotwór płuc 

rozwija się podstępnie, przez długi czas nie manifestując żadnych objawów klinicz-

nych, co w konsekwencji przekłada się na stosunkowo późną diagnostykę. W związku 

z tym obserwuje się powszechne braki w rejestrach zapadalności.  

 

Wykres.1 Dane dotyczące zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe z wyszczególnieniem na płcie 

(KRN, 2017). Źródło: opracowanie własne 
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Wykres.2 Dane WHO z września 2018 roku dotyczące liczby zgonów z wyszczególnieniem  

na najczęstsze nowotwory. Źródło: opracowanie własne 

Podstawowym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuc jest ekspozycja na czynniki 

rakotwórcze obecne w dymie tytoniowym. Jak donosi KRN w 2013, co piąty przypadek 

nowotworzenia powiązany jest z paleniem papierosów, gdzie aż 80% dotyczy raka 

krtani i płuc [2]. Wykazano niemalże liniową korelację pomiędzy częstością występo-

wania tego nowotworu a liczbą lat palenia. Ponadto istotne znaczenie w powstawaniu 

raka płuc wykazują czynniki środowiskowe takie jak azbest, nikiel, związki węglo-

wodorowe, a także różnorakie mutacje i abberacje chromosomowe. Istnieją przesłanki, 

że obecność specyficznego polimorfizmu genetycznego obejmującego geny P-450 

poprzez zwiększoną zdolność do metabolizowania prokancerogenów zwiększają 

ryzyko rozwoju raka płuca [3]. 

Nowotwór płuc charakteryzuje się dwojakim sposobem klasyfikacji. Podstawowym 

podziałem jest klasyfikacja WHO z 2015 roku dotycząca histologicznego aspektu tego 

rodzaju nowotworu (rys. 2). W rzeczywistości istnieje jednak drugi podział, który pełni 

zasadniczą rolę w codziennej praktyce klinicznej. Do pierwotnych nowotworów płuc 

zalicza się raka drobnokomórkowego, charakteryzującego się ciężkim przebiegiem 

oraz dużym nasileniem przerzutowania, a także raka niedrobnokomórkowego, który 

dzieli się następnie na typ płaskonabłonkowy, gruczolakoraka oraz raka wielkoko-

mórkowego (rys. 1) [4]. 



 

Julia Bargieł, Justyna Cabaj, Izabela Chmielewska 

 

156 

 

Rysunek 1. Kliniczna klasyfikacja raka płuc. Źródło:opracowanie własne 

 

Rysunek 2. Klasyfikacja typów histopatologicznych raka płuca wyszczególniona przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) z 2015 roku. Źródło: WHO 
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W diagnostyce raka niedrobnokomórkowego istotną rolę pełnią sekwencyjne badania 

genetyczne, które umożliwiają dalszą klasyfikację do konkretnych programów leko-

wych. Zgodnie z zapisem z Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLo) 

ocena patomorfologiczna i genetyczna powinna trwać nie dłużej niż 20 dni, gdzie 

początek diagnostyki, po ówczesnym określeniu typu histologicznego, obejmuje ocenę 

genu EGFR. Następnie pod kątem różnych abberacji chromosomowych bada się gen 

ALK, później ROS1, a finalnie przechodzi się do ekspresji białka PD-L1 (rys. 2). Wg 

danych z 2019 roku mutacje aktywujące w genie EGFR stanowią około 10%, w genie 

ALK 5%, natomiast w genie ROS-1 wartości wahają się w granicach 3-1% [4, 5]. 

 

Rysunek 2. Schemat diagnostyczny dotyczący kolejności badania rearanżacji genów związanych  

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (opracowanie własne) 

Leczenie raka niedrobnokomórkowego płuc uzależnione jest od wielu czynników. 

Do najważniejszych z nich zaliczamy między innymi stopień zaawansowania nowo-

tworu, stan sprawności fizycznej ocenianej np. za pomocą skali ECOG, poziom utraty 

masy ciała oraz obecność chorób współistniejących. W przypadku nowotworów rozpo-

znanych w I stopniu zaawansowania leczeniem z wyboru jest interwencja chirurgiczna, 

do których zalicza się m.in. pneumonectomię (40%), lobectomię (50%) czy bilo-

bectomię z jednoczesną limfadenektomią. Nowotwory w stopniu II również leczone są 

operacyjnie z jednoczesnym uzupełnieniem w postaci chemioterapii. Radioterapia lub 

radiochemioterapia jest metodą z wyboru w przypadku terapii NDRP w III stopniu 

zaawansowania, zaś w IV stopniu stosuje się głównie chemioterapię [5-8]. Obecnie 

dzięki coraz dokładniejszemu poznaniu uwarunkowania genetycznego nowotworu, coraz 

częściej stosuje się terapię molekularną. Wśród preferowanych leków biologicznych 

w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca wymieniany jest kryzotynib. Lek ten 

stanowi selektywny drobnocząsteczkowy inhibitor receptora kinazy tyrozynowej ALK 

(RTK) i jego wariantów onkogennych, a także ROS1. W związku z tym wg Charakte-

rystyki Produktu Leczniczego kryzotynib stosowany jest w terapii: 1) I rzutu dorosłych 

pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca; 

2) dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym niedro-

bnokomórkowym rakiem płuca; 3) dorosłych pacjentów z ROS1-dodatnim zaawanso-

wanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca [9]. 

W przypadku braku odpowiedzi na kryzotynib lub mimowolnej progresji choroby, 

dopuszcza się zastosowanie kolejnego leku biologicznego – cerytynibu. Alternatywną 

opcją bywa także brygatynib, który w maju bieżącego roku został zatwierdzony przez 

Amerykańską Agencję Żywności i Leków, jako lek pierwszego rzutu w terapii ALK+ 

NDRP, co znalazło uzasadnienie w randomizowanej próbie badawczej przeprowadzonej 

na 275 pacjentach [10]. 
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Wśród pacjentów ze zdiagnozowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca istot-

nym problemem są zmiany w obrębie OUN, które dotyczą aż 25-40% chorych. Bryga-

tynib, lorlatynib, a zwłaszcza alektynib cechują się dużą możliwością penetracji do 

OUN, co znacząco zmniejsza odsetek przerzutów do mózgowia [11]. 

W związku ze stosowaniem powyższych leków biologicznych istnieje związek ze 

wzrostem ryzyka wystąpienia różnych działań niepożądanych. W tabeli 1 przedstawiono 

przykłady skutków ubocznych stosowania cerytynibu z wyszczególnieniem na częstość 

ich występowania. W ten sposób niedokrwistość, zmniejszony apetyt, biegunkę, nud-

ności, wymioty, zaparcia, wysypkę i uczucie zmęczenia określono jako bardzo częste 

objawy niepożądane. Hiperglikemię, bradykardię, zaburzenia widzenia, zapalenie płuc 

i osiedzia jako częste, zaś zapalenie trzustki jako niezbyt częste [12]. 

Tabela 1. Przykłady działań niepożądanych cerytynibu z uwzględnieniem częstości występowania 

CERYTYNIB 

Częstość wystąpienia działań niepożądanych Przykłady działań niepożądanych 

Bardzo często 

Niedokrwistość, zmniejszony apetyt, 

biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, 

wysypka, uczucie zmęczenia 

Często 
Hiperglikemia, bradykardia, zaburzenia 

widzenia, zapalenie płuc, zapalenie osierdzia 

Niezbyt często Zapalenie trzustki 

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto w przypadku leczenia kryzotynibu istnieje ryzyko wystąpienia: 

 hepatotoksyczności; 

 śródmiąższowej choroby płuc; 

 wydłużenia odstępu QT; 

 perforacji przewodu pokarmowego; 

 neutropenii i leukopenii. 

2. Cel pracy 

Niniejsza publikacja zawiera opis przypadku pacjenta leczonego kryzotynibem 
w związku z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuc z rearanżacją genu ALK, 
w której poddano dyskusji skuteczność zastosowanej terapii lekiem ukierunkowanym 
molekularnie – kryzotynibem. 

3. Opis przypadku 

Mężczyzna lat 61 zgłosił się do Kliniki Pulmonologii w związku z obecnością 
uporczywego kaszlu, który utrzymywał się od dwóch miesięcy. U pacjenta wykonano 
zabieg bronchofiberoskopii, w której zaobserwowano balotującą ziarninę w płacie 
dolnym płuca lewego o wielkości 7x5,5cm. W badaniu histopatologicznym zmianę 
określono, jako rak niedrobnokomórkowy gruczołowy płuca lewego z rearanżacją 
genu ALK w IV stopniu zaawansowania. Obraz w tomografii komputerowej mózgowia 
i jamy brzusznej prawidłowy. Dodatkowo wykryto osteosklerotyczną przebudowę 
Th10 i kości krzyżowej po stronie lewej, najprawdopodobniej o charakterze przerzu-
towym. Wyniki badań laboratoryjnych akceptowalne, poziom D-dimerów nieznacznie 
powyżej normy (590, norma do 500), co w przypadku chorób nowotworowych bywa 
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typowe. Chory nie zgłasza dolegliwości bólowych, obserwuje się niewielkie obrzęki 
kończyn dolnych. Do oceny stanu ogólnego i sprawności fizycznej pacjenta nowotwo-
rowego posłużono się 6-stopniową skalą ECOG (Eastern Cooperative Oncology 
Group). W tabeli 2 wyszczególniono stopnie sprawności wraz z definicją. W ten sposób 
stopień 0 odpowiada sprawności prawidłowej i całkowitej samodzielności, stopień 1 
zakłada obecność objawów choroby z możliwością chodzenia i wykonywania lekkiej 
pracy, w stopniu 2 chory wykonuje czynności osobiste, jest niezdolny do pracy i spędza 
w łóżku połowę dnia, w 3 stopniu zdolność do wykonywania czynności osobistych jest 
ograniczona a chory spędza w łóżku ponad połowę dnia, w 4 stopniu pacjent wymaga 
opieki osób trzecich i spędza cały dzień w łóżku, natomiast stopień 5 jest równo-
znaczny ze zgonem chorego [13]. W skali tej stan pacjenta określono na poziomie 1. 
Ponadto mężczyzna choruje przewlekle na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 
drugiego, otyłość, na stałe przyjmuje bisfosfoniany. 

Tabela 2. Skala sprawności ECOG 

 

Źródło: opracowanie własne 

Od 2016 roku do użytku dopuszczono refundowany przez NFZ program leczenia 
kryzotynibem raka niedrobnokomórkowego płuc, do którego włączenia pacjent musi 
spełnić następujące kryteria: 1) rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne gruczo-
lakoraka płuca lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą utkania gruczola-
koraka; 2) rozpoznanie wymienionego nowotworu w stadium miejscowego zaawanso-
wania lub uogólnienia; 3) obecność rearanżacji w genie ALK na podstawie badania 
metodą fluoroscencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) lub sekwencjonowania nowej 
generacji (NGS) z wykorzystaniem zwalidowanego testu; 4) progresja po zastosowaniu 
chemioterapii w pierwszej linii leczenia po uprzednim leczeniu systemowym (chemio-
terapia wielolekowa z udziałem chodnej platyny lub monoterapii); 5) obecność zmian 
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możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny odpowiedzi 
w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 
obecność policzalnych zmian niemierzalnych; 6) nieobecność przerzutów w ośrodko-
wym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie 
nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne 
lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych 
i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed 
włączeniem do programu; 7) ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia niepożądanych 
działań związanych z wcześniejszym leczeniem (wyjątek – utrata włosów); 8) wiek 
powyżej 18 roku życia; 9) sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub 
ECOG; 10) wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu 
(niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia 
sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia); 
11) czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną 
Charakterystyką Produktu Leczniczego; 12) czynność nerek umożliwiająca leczenie 
(stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy); 13) czynność 
wątroby umożliwiająca leczenie (stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej 
granicy normy oraz aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca  
5-krotnie górnej granicy normy); 14) nieobecność przeciwwskazań do stosowania 
kryzotnibu określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 15) wykluczenie 
jednoczesnego stosowania chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych moleku-
larnie [14]. Aby zostać zakwalifikowanym do programu, należy spełnić wszystkie 
wymienione powyżej punkty. Pacjent ten spełnił kryteria włączenia do refundowanego 
programu lekowego, w związku z czym w maju 2019 roku rozpoczął terapię lekiem 
ukierunkowanym molekularnie – kryzotynibem (Xalkori 2 x 250 mg na dobę). Męż-
czyzna co miesiąc zgłaszał się do Kliniki w celu kontroli choroby oraz odebrania 
określonej porcji leków. 

W sierpniu 2019 dokonano dokładnej oceny stanu chorego i jego reakcji na leczenie. 
Badanie TK klatki piersiowej wykazało istotną poprawę, wielkość guza uległa dużemu 
zmniejszeniu (rys. 2). Chory nie wykazuje żadnych dolegliwości, wyniki badań labora-
toryjnych akceptowalne. Skala ECOG utrzymuje się nadal na poziomie 1. Chorego 
wypisano w stanie ogólnym dobrym, wydano leki i ustalono następną wizytę.  

 

Rysunek 2. Zdjęcie TK klatki piersiowej (od lewej sierpień 2019, od prawej maj 2019; opracowanie własne) 
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Stan pacjenta przez ponad rok utrzymuje się na tym samym poziomie. Pacjent pod 

kontrolą Kliniki przejmuje leki. Międzyczasie dokonano radioterapii paliatywnej kości 

kręgosłupa.  

W listopadzie 2020 roku, półtora roku od rozpoczęcia terapii, dokonano kolejnej 

oceny całościowej stanu pacjenta. Badania TK klatki piersiowej nie wykazały progresji 

choroby, parametry laboratoryjne akceptowalne, brak zmian o charakterze przerzuto-

wym. Pacjent nadal utrzymuje się w skali ECOG na poziomie 1, nie zgłasza żadnych 

dolegliwości. Odnotowuje się stabilizację choroby. Pacjent kontynuuje leczenie kryzo-

tynibem. 

4. Dyskusja 

Powyższy przypadek budzi wiele nadziei na istotną zmianę w sposobie leczenia 

chorych na raka płuca. Pacjent od ponad półtora roku bardzo dobrze reaguje na 

kryzotynib, nie zgłaszając żadnych niepokojących dolegliwości. W związku ze wspo-

minanymi wcześniej działaniami niepożądanymi terapii lekami biologicznymi, chory 

znajdywał się pod ścisłą kontrolą specjalistów. Mając w świadomości dużo ryzyko 

hepatotoksyczności leku, u pacjenta restrykcyjnie monitorowano poziom enzymów 

wątrobowych AST i ALT w obawie przed uszkodzeniem wątroby. Po roku od rozpo-

częcia leczenia odnotowano podwyższenie wyników, co szybko zostało uchwycone 

i poczyniono odpowiednie kroki w celu unormowania wartości. Obecnie poziom 

enzymów wątrobowych jest zadawalający, utrzymując się w zakresie norm referen-

cyjnych (wyk. 3).  
 

 

Wykres 3. Graficzne przedstawienie wyników badań enzymów wątrobowych na przestrzeni całego okresu 

leczenia. Źródło: opracowanie własne 

Przez cały okres leczenia kryzotynibem jakość życia pacjenta utrzymuje się na 

poziomie 1 w skali ECOG, nie ulegając pogorszeniu. Do oceny odpowiedzi na 

zastosowanie Xalkori u pacjenta wykorzystano 5-stopniową skalę RECEIST 1.1. (CR – 

odpowiedź całkowita, PD – progresja choroby, PR – odpowiedź częściowa, SD – stabi-
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lizacja choroby), która w codziennej praktyce klinicznej stanowi podstawę do podejmo-

wania dalszych decyzji terapeutycznych [15]. W Klinice dokonywano oceny w 3 

punktach kontrolnych, gdzie w pierwszym i drugim wykazano częściową odpowiedź 

wg skali RECEIST 1.1, w kolejnej ocenie odnotowano odpowiedź w postaci stabi-

lizacji choroby. Obecnie pacjent nie odczuwa ingerencji nowotworu w życie codzienne, 

jedynie stosuje lekkostrawną dietę i oszczędzający tryb życia. Nie wymaga pomocy 

osób trzecich w wykonywaniu codziennych czynności. W badaniach TK obserwuje się 

istotne zmniejszenie masy guza, a także brak ognisk przerzutowych nowotworu (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Porównanie rozmiaru guza płuca lewego (od prawej maj 2019, sierpień 2019, sierpień 2020; 

opracowanie własne) 

W opisanym przypadku organizm pacjenta bardzo dobrze odpowiedział na leczenie 

kryzotynibem. Istnieje jednak ryzyko, że nie każdy chory wykaże podobną podatność. 

Nie należy jednak zarzucać tego typu terapii, lecz podjąć ponowną próbę z zastoso-

waniem innego leku biologicznego. Poza wymienionymi wcześniej cerytynibem 

i brygatynibem, dużą popularnością ostatnimi czasy cieszą się alektynib i nowy lek 

molekularny III generacji dopuszczony w maju 2019 roku – lorlatynib. Wg badań 

klinicznych III fazy CROWN opublikowanych we wrześniu 2020 lorlatynib wykazuje 

bardzo dużą skuteczność w leczeniu przerzutów do OUN oraz przełamuje oporność na 

leczenie lekami starszej generacji. Dodatkowo u chorych z rakiem płuca odnotowano 

znaczne spowolnienie choroby – progresja nowotworu była bardziej wydłużona niż 

w przypadku pozostałych terapeutyków [16]. 

Obecnie leki ukierunkowane molekularnie stanowią ogromny potencjał w codziennej 

praktyce klinicysty. Istnieje wiele dziedzin medycyny, w których odnotowuje się 

korzyści z ich stosowania. Do grupy tej zaliczane są między innymi nowotwory płuc, 

które charakteryzuje agresywny przebieg i zatrważająca szybkość postępowania. Stąd 

ważne jest, aby w momencie histopatologicznej przynależności guza, poznać także 

jego uwarunkowanie genetyczne. W ten sposób, mając wgląd w geny, istnieje możliwość 

odpowiedniego dobrania ściśle konkretnego inhibitora danego receptora. Działanie to 

przekłada się w przyszłości na lepszą kontrolę choroby oraz jej stabilizację.  
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5. Wniosek 

Podsumowując, niniejsza publikacja udowodniła istotną klinicznie korzyść stoso-

wania leku ukierunkowanego molekularnie u powyższego pacjenta z rozpoznanym 

rakiem niedrobnokomórkowym płuca z rearanżacją w genie ALK. Tego typu terapia 

wykazuje znaczną przewagę nad klasyczną chemioterapią, stąd wiedzę tą powinno się 

nieustannie poszerzać oraz przekazywać dalej do powszechnego użytku. 
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Skuteczność terapii kryzotynibem w leczeniu raka niedrobnokomórkowego płuca 

z rearanżacją w genie ALK – opis przypadku 

Streszczenie 

Obecnie w Polsce rozpoznawanych jest blisko 23 000 zachorowań na raka płuca rocznie, z czego średnio 

5% stanowią przypadki z rearanżacją w genie ALK. U pacjentów z I i II stopniem zaawansowania choroby 

za metodę z wyboru uznawane jest leczenie chirurgiczne, w przypadku stopnia III powszechnie stosuje się 

radioterapię, a w IV stopniu leczenie systemowe. W przypadku obecności zaburzeń molekularnych wysoki 

odsetek odpowiedzi można uzyskać dzięki terapiom celowanym. W ostatnich latach poczyniono ogromny 

postęp w poznaniu genetycznego uwarunkowania niedrobnokomórkowego raka płuc, co umożliwiło 

zastosowanie nowych terapii, w szczególności leków ukierunkowanych molekularnie. Kryzotynib jest to 

pierwszy zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków (EMA) doustny drobnocząsteczkowy inhibitor 

kinaz tyrozynowych receptorów ALK, MET i ROS1.  
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W pracy przedstawiono opis przypadku 62-letniego pacjenta z rozpoznanym rakiem niedrobnokomór-

kowym płuca z rearanżacją w genie ALK w IV stopniu zaawansowania choroby. Pacjenta zakwalifikowano 

do leczenia kryzotynibem w ramach programu lekowego B6. Leczenie rozpoczęto w maju 2019 r. W okresie 

przyjmowania kryzotynibu u chorego zastosowano radioterapię paliatywną kości kręgosłupa (sierpień 

2019, wrzesień 2019). W czasie leczenia dokonano oceny w 3 punktach kontrolnych, gdzie w pierwszym 

i drugim wykazano częściową odpowiedź wg skali RECIST 1.1, w kolejnej ocenie utrzymuje się odpowiedź 

w postaci stabilizacji choroby. Podczas leczenia obserwowano u pacjenta typowe działania niepożądane 

o łagodnym nasileniu w postaci obrzęków kończyn dolnych i przejściowego wzrostu parametrów wątro-

bowych. Działania niepożądane nie wymagały redukcji dawkowania leku. Przez cały okres leczenia stan 

sprawności chorego utrzymywał się na poziomie 1 wg skali ECOG. Leczenie ukierunkowane molekularne 

cechuje się wyższą skutecznością leczenia w postaci wyższych odsetków odpowiedzi, wydłużonym 

czasem do progresji i dłuższym czasem całkowitego przeżycia w porównaniu do chemioterapii. 

Słowa klucze: onkologia, niedrobnokomórkowy rak płuca, rearanżacja w genie ALK, kryzotynib, leki 

biologiczne 

Efficacy of crizotinib therapy in the treatment of non-small cell lung cancer 

with rearrangement in the ALK gene – case report 

Abstract 

Currently, almost 23,000 cases of lung cancer are diagnosed in Poland annually, of which, on average, 5% 

are cases with rearrangements in the ALK gene. In patients with stage I and II, surgical treatment is 

considered the method of choice, radiotherapy is commonly used in stage III, and systemic treatment in 

stage IV. In the presence of molecular disturbances, a high response rate can be obtained with targeted 

therapies. In recent years, tremendous progress has been made in understanding the genetic makeup of 

non-small cell lung cancer, which has enabled the use of new therapies, in particular molecularly targeted 

drugs. Crizotinib is the first oral small molecule inhibitor of ALK, MET and ROS1 receptor tyrosine 

kinases approved by the European Medicines Agency (EMA). 

The paper presents a case report of a 62-year-old patient with diagnosed non-small cell lung cancer with 

rearrangement in the ALK gene in stage IV of the disease. The patient was qualified for treatment with 

crizotinib under the drug program B6. The treatment began in May 2019. While receiving crizotinib, the 

patient was treated with palliative radiotherapy of the spine bones (August 2019, September 2019). 

During treatment, the assessment was made at 3 control points, where the first and second showed a partial 

response according to the RECIST 1.1 scale, in the next assessment the response in the form of stable 

disease is maintained. During treatment, the patient experienced typical mild side effects such as edema of 

the lower limbs and transient increases in hepatic parameters. Side effects did not require dose reduction. 

Throughout the treatment period, the patient's performance status was maintained at the level of 1 

according to the ECOG scale. Targeted molecular therapy is characterised by higher efficacy of treatment 

in the form of higher response rates, longer time to progression, and longer overall survival compared to 

chemotherapy. 

Keywords: oncology, non-small cell lung cancer, rearramgement in the ALK gene, crizotinib, molecular 

therapycrizotinib, molecular therapy 
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Immunoekspresja białka MMP-1 i p21  

w nowotworach skóry z komórek tucznych u psów 

1. Wstęp 

Komórki tuczne zwane mastocytami (ang. mast cells) rozwijają się z multipoten-

cjalnych komórek progenitorowych CD34
+ 
szpiku kostnego i są analogami bazofili [1-3]. 

W przeciwieństwie do komórek krwi, komórki tuczne opuszczają tkankę krwiotwórczą 

zanim osiągną pełnię dojrzałości. Miejscem ich docelowego rozwoju jest tkanka łączna 

i błony śluzowe [1]. Szczególnie bogata w mastocyty jest skóra, a także błony śluzowe 

dróg oddechowych, przewodu pokarmowego czy narządów moczowo-płciowych [2]. 

Komórki tuczne posiadają ziarnistości cytoplazmatyczne [1]. Na powierzchni masto-

cytów obecne są swoiste receptory. Po utworzeniu kompleksu receptor-ligand urucha-

miany jest proces degranulacji komórek [3]. Komórki tuczne są modulatorami odpor-

ności, pełnią też rolę komórek prezentujących antygen [4]. Mastocyty są uznawane za 

kluczowe komórki w chorobach autoimmunologicznych i niealergicznych reakcjach 

immunologicznych [4]. Zakres funkcji komórek tucznych obejmuje również udział 

w angiogenezie i przebudowie tkanek [1, 3]. 

Efektem szerokiego spektrum bodźców oddziałujących na komórki tuczne może 

być nadmierny i niekontrolowany rozrost komórek tucznych określany mianem masto-

cytomy (ang. mast cell tumour, MCT) [5]. Na aktywację komórek tucznych wpływają 

czynniki endogenne, tj. enzymy, neuropeptydy, anafilatoksyny, interleukiny, immuno-

globuliny, hormony, czynniki uwalniające histaminę, białka pochodzące z eozynofilów, 

a także czynniki egzogenne, wśród których najważniejsze to leki, jonofory wapnia, 

polimery węglowodanów, bakterie i ich produkty [1, 4]. Mastocytomę scharakteryzo-

wano jako zaburzenie hemopoetyczne, w wyniku którego dochodzi do transformacji 

nowotworowej w obrębie komórek tucznych różnych narządów zarówno u ludzi, jak 

i u zwierząt [6]. 

U psów mastocytoma stanowi 16-21% wszystkich nowotworów skóry [5]. Naj-

częstszym miejscem nadmiernej proliferacji komórek tucznych jest skóra i tkanka 

podskórna, co pozwala wyróżnić postać skórną i podskórną mastocytomy u psów [5, 7]. 

MCT zdecydowanie rzadziej występuje poza skórą i tkanką podskórną: na spojówkach, 

śluzówce jamy nosowej i jamy ustnej, w obszarze gardła i krtani, a także w drogach 

oddechowych [8]. U psów może występować również rzadka postać trzewna, rozwijająca 

się wtórnie do pierwotnego guza skóry – w obrębie śledziony, wątroby czy przewodu 

pokarmowego [7, 8]. Ponadto, sporadycznie może wystąpić pierwotna białaczka z ko-

mórek tucznych lub nienowotworowa proliferacja mastocytów skóry właściwej [7, 8].  

                                                                
1 Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, Sekcja Patomorfologii, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
2 kamila.bulak@up.lublin.pl, Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
3 Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
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MCT najczęściej jest diagnozowana u psów starszych, średnio w wieku 9 lat [5]. 

Przedział wiekowy występowania choroby obejmuje zwierzęta od 4 miesiąca do 18 

roku życia [5]. Dotychczasowe badania naukowe nie wykazały korelacji między 

częstością występowania mastocytomy a płcią [9]. 

Miejscem predylekcyjnym dla MCT jest skóra kończyn (25-40%) i tułowia  

(50-60%) [8]. W dalszej kolejności miejscami lokalizacji MCT są: skóra moszny 

(9,9%), okolica przedsionka pochwy (2,8%), głowa (2,8%), napletek (2,1%), błona 

śluzowa jamy ustnej (2,1%) i małżowiny usznej (0,7%) [10]. Lokalizacja guza ma 

związek ze stopniem złośliwości i rokowaniem [11]. 

Etiologia MCT nie została do końca poznana, jednak podejrzewa się, że patogeneza 

guzów jest wieloczynnikowa i może być związana z predyspozycjami genetycznymi 

oraz rasą zwierzęcia [12]. Wykazano, że zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu 

obserwuje się wśród bokserów, retrieverów, mopsów, boston terierów i pitt-bulli [9]. 

Doniesienia literaturowe podkreślają, że istotnym czynnikiem wyzwalającym transfor-

mację nowotworową jest mutacja w obrębie protoonkogenu c-kit, który koduje receptor 

powierzchniowy KIT dla czynnika wzrostu mastocytów (ang. stem cell factor, SCF) 

[5, 12]. 

Guzy skóry z komórek tucznych u psów można podzielić na mniej i bardziej agre-

sywne [6]. Ustalenie stopnia złośliwości guzów opiera się na badaniu cytopatologicznym, 

ocenie histopatologicznej i dodatkowych badaniach immunohistochemicznych [12]. 

Powszechnie wiadomo, że działanie leków przeciwnowotworowych polega na 

indukowaniu apoptozy zależnej i niezależnej od białka p53. Białko p21 ma na celu 

ochronę komórek przed nadmierną apoptozą wywołaną chemioterapeutykami. Zmniej-

szenie ekspresji genu kodującego białko p21 zwiększa wrażliwość komórek nowotwo-

rowych na chemioterapię [13]. W praktyce klinicznej po oszacowaniu stopnia aktywacji 

białka p53 w korelacji ze stopniem aktywacji białka p21, można ocenić, czy immuno-

reaktywność białka p21 jest rokowniczo korzystna [14]. Białko p21 jest inhibitorem 

kinaz zależnych od cyklin (ang. cyclin-dependent kinases, CDKs) i odgrywa istotną 

rolę w regulacji cyklu komórkowego [15]. Białko to uczestniczy w procesie starzenia 

się komórki [16]. Stres komórkowy, np. stres oksydacyjny, wpływa na ekspresję genu 

p53, a tym samym na aktywację białka p21 [17, 18]. Białko p21 może zmniejszać lub 

zwiększać aktywność czynnika transkrypcyjnego w odpowiedzi na uszkodzenie DNA 

[16]. Badania naukowe dowodzą, że białko p21 cechuje się funkcjonalnym dualizmem, 

a działanie onkogenne wynika z możliwości hamowania apoptozy [17]. Od tworzenia 

kompleksów z innymi białkami w dużej mierze zależy, czy białko p21 będzie mieć 

charakter supresorowy czy stymulujący w procesie kancerogenezy [19, 20]. Niedobór 

lub brak białka p53 powoduje, że białko p21 nie jest w stanie zapewnić stabilności 

genomu [19]. Co więcej, zwiększona aktywność białka p21 powoduje, że komórki są 

bardziej podatne na proces starzenia, co z kolei przyczynić się może do wzrostu 

niekorzystnych mutacji i w konsekwencji do transformacji nowotworowej [18]. Wyka-

zano, że wzmożona aktywność białka p21 koreluje z większym rozmiarem guza 

nowotworowego, słabszym zróżnicowaniem histologicznym komórek nowotworowych 

oraz ze zwiększonym ryzykiem przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych 

w przypadku mastocytomy u psów [21]. 
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Macierz zewnątrzkomórkowa (ang. extracellular matrix, ECM) to bezpostaciowa 

struktura o unikatowym składzie, obecna we wszystkich tkankach i narządach. W celu 

utrzymania prawidłowej homeostazy jest ona nieustannie przebudowywana [22]. Za 

przebudowę ECM odpowiadają metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. 

matrix metalloproteinases, MMPs). Do tej grupy należy m.in. białko MMP-1, zwane 

kolagenazą typu 1 [23]. Białka z grupy MMPs cechują się niską aktywnością 

w warunkach fizjologicznych, zaś wysoką w tkankach patologicznie zmienionych lub 

objętych procesem zapalnym. Zadaniem MMPs jest uczestnictwo w procesach 

naprawy lub degradacji ECM [22]. Za wzrost aktywności MMP odpowiadają cytokiny, 

czynniki wzrostu i substancje stymulujące ze strony innych komórek, w tym komórek 

nowotworowych [24]. Wykazano, że białko MMP-1 ma zdolność do rozrywania wiązań 

peptydowych w kolagenie typu I, II i III. Degradacja kolagenu w wyniku działania 

MMP-1 sprzyja migracji komórek. Ta cecha odgrywa istotną rolę w rozprzestrzenianiu 

się nowotworów [23]. W przypadku guzów złośliwych charakterystyczne jest naciekanie 

okolicznych tkanek. W tym procesie niezbędne jest dokonanie proteolitycznej przebu-

dowy ECM w otoczeniu guza nowotworowego. Nadmierna aktywność kolagenaz 

promuje inwazję komórek nowotworowych [25]. Badania dowodzą, że oprócz funkcji 

kolagenolitycznych metaloproteinazy są przyczyną progresji guzów nowotworowych. 

Uważa się, że pobudzają one angiogenezę, a przez to rozprzestrzenianie komórek 

nowotworowych drogą hematogenną do odległych narządów. Uznaje się, że wysoka 

aktywność kolagenaz może mieć związek ze stopniem zaawansowania guza [26]. 

Celem pracy była ocena jądrowej immunoekspresji białka p21 i cytoplazmatycznej 

immunoekspresji białka MMP-1 w skórnych guzach z komórek tucznych u psów.  

2. Materiał i metodyka 

Próbę badaną stanowiło 10 wybranych wycinków skóry z guzami z komórek 

tucznych u psów, utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Próbki tkanek 

poddano analizie histochemicznej i immunohistochemicznej. 

Zastosowano barwienie hematoksyliną i eozyną (H+E) oraz barwienie dodatkowe 

błękitem toluidyny. 

Badanie immunohistochemiczne (IHC) wykonano z zastosowaniem pośredniej 

techniki immunoperoksydazowej przy użyciu pierwszorzędowych przeciwciał skiero-

wanych przeciwko białku MMP-1 i p21 z wykorzystaniem systemu detekcyjnego 

(UltraVision Quanto Detection System HRP, ThermoScientific) i chromogenu (DAB 

Quanto, ThermoScientific). W celu uzyskania kontroli negatywnej reakcji immuno-

histochemicznej zamiast oryginalnego przeciwciała stosowano bufor (TBS, Sigma-

Aldrich). 

Oceny reakcji immunohistochemicznej dokonano w mikroskopie świetlnym metodą 

ilościową i jakościową. Do oceny ilościowej reakcji immunohistochemicznej wybierano 

pola widzenia pod powiększeniem 400x i oceniano grupę 100 komórek w każdym 

typie guzów. Do oceny jakościowej zastosowano cztery kategorie nasilenia reakcji 

IHC w komórkach, gdzie (-) to brak reakcji, (+) to słaba reakcja, (++) to umiarkowana 

reakcja, a (+++) to silna reakcja. 

Przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników badań za pomocą 

oprogramowania IBM SPSS STATISTIC. Różnice w aktywności poszczególnych 

białek w badaniu immunohistochemicznym wykazano za pomocą testu niezależności 
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χ
2 

Pearsona. Procentowy rozkład immunoekspresji białka MMP-1 oraz białka p21 

w poszczególnych typach guzów przedstawiono w formie graficznej. Różnice przy  

p < 0,05 uznano za statystycznie istotne. 

3. Wyniki badań 

3.1. Barwienia histochemiczne i reakcje immunohistochemiczne 

Za pomocą barwienia H+E oceniono stopień złośliwości guzów według kryteriów 

Patnaika i wsp. [27]. Trzy guzy w grupie badanej wykazywały cechy morfologiczne 

dobrze zróżnicowanej mastocytomy, o stopniu histologicznej złośliwości G I (rys. 1A). 

Cztery guzy wykazywały cechy morfologiczne mastocytomy o stopniu histolo-

gicznej złośliwości G II i pośrednim stopniu zróżnicowania (rys. 1B), a 3 guzy 

wykazywały cechy morfologiczne mastocytomy o stopniu histologicznej złośliwości G 

III i niskim histologicznym stopniu zróżnicowania (rys. 1C). 

W celu uwidocznienia metachromatycznych ziarnistości w cytoplazmie zmienionych 

nowotworowo komórek tucznych zastosowano dodatkowe barwienie błękitem toluidyny. 

Guzy o niskim stopniu złośliwości wybarwiły się intensywnie, natomiast wraz ze 

wzrostem stopnia złośliwości guzów stopień wybarwienia i ziarnisty charakter cyto-

plazmy był słabiej widoczny (rys. 1D-F). 

Reakcja immunohistochemiczna z zastosowaniem przeciwciał pierwszorzędowych 

skierowanych przeciwko białku MMP-1 była silna w cytoplazmie komórek w guzach 

z komórek tucznych o stopniu złośliwości G I i słabła wraz ze wzrostem stopnia złośli-

wości guzów (rys. 1G-I). Sytuacja była odwrotna w przypadku reakcji immuno-

histochemicznej z zastosowaniem przeciwciał pierwszorzędowych skierowanych 

przeciwko białku p21, gdzie reakcja jądrowa była najsilniejsza w przypadku guzów 

o stopniu złośliwości G III i słabła wraz ze spadkiem złośliwości nowotworu (rys. 1 J-L). 
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Rysunek 1. Barwienie H+E: wysoki stopień zróżnicowania komórek nowotworowych (A), pojedyncze figury 

mitotyczne (B), niski stopień zróżnicowania i atypia komórek (C). Barwienie dodatkowe błękitem toluidyny: 

metachromatyczne ziarnistości w cytoplazmie zmienionych nowotworowo komórek tucznych (D-F).  

Badanie techniką immunohistochemiczną z zastosowaniem pierwszorzędowego przeciwciała anty-MMP-1:  

reakcja cytoplazmatyczna silna (G), umiarkowana (H) i słaba (I). Badanie techniką immunohistochemiczną 

z zastosowaniem pierwszorzędowego przeciwciała anty-p21: reakcja jądrowa słaba (J),  

umiarkowana (K) i silna (L) 

3.2. Analiza wyników 

Analiza statystyczna wykazała istotnie wyższą (p < 0,001) immunoreaktywność 

białka p21 w guzach o stopniu złośliwości G III. Guzy o histologicznym stopniu 

złośliwości G I wykazywały reakcję umiarkowaną lub brak immunoreaktywności dla 

białka p21 (wyk. 1B). 
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(A) 

 

(B) 

 

Wykres 1. Procentowy rozkład immunoreaktywności białka MMP-1 (A) i p21 (B) i w guzach z komórek 

tucznych. Intensywność reakcji IHC: (-) brak reakcji, (+) reakcja słaba, (++) reakcja umiarkowana, (+++) 

reakcja silna. *p<0,05 (test    Pearsona: df = 6) 

W przeciwieństwie do białka p21, silną i umiarkowaną immunoreaktywność białka 

MMP-1 uwidoczniono istotnie częściej (p < 0,001) w guzach o stopniu złośliwości G I 

i G II (wyk. 1A). 

4. Dyskusja 

Mastocytoma stanowi niemal 1/5 nowotworów skóry u psów. Guzy z komórek 

tucznych często są mylone i rozpoznawane jako obrzęki, stany zapalne lub zmiany 

nienowotworowe, co przyczynia się do podjęcia nieodpowiedniego schematu leczenia 

i negatywnie wpływa na wskaźnik rokowniczy [8]. 
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Jako rutynowe badanie dodatkowe w celu identyfikacji komórek tucznych zaleca 

się barwienie błękitem toluidyny [28]. W niniejszym badaniu za pomocą barwienia 

dodatkowego błękitem toluidyny uwidoczniono metachromatyczne ziarnistości 

w cytoplazmie zmienionych nowotworowo komórek tucznych (rys. 1D-F). 

Podstawowym elementem diagnostyki nowotworów z komórek tucznych jest badanie 

histopatologiczne i ocena złośliwości guzów wybranym systemem klasyfikacji. 

W niniejszej pracy został wykorzystany system klasyfikacji wg Patnaika i wsp. [29]. 

Guzy z komórek tucznych systematyzuje się wg Patnaika na trzy typy histologiczne: G 

I – guzy dobrze zróżnicowane, G II – średnio zróżnicowane i G III – słabo zróżnico-

wane [8]. Inny system uwzględnia dwustopniową klasyfikację guzów z komórek 

tucznych wg Kiupela [27]. Rozpoznanie wysokiego stopnia (ang. high grade) histolo-

gicznej złośliwości MCT wg Kiupela musi spełniać określone kryteria: co najmniej 7 

figur mitotycznych w 10 dużych polach widzenia (ang. high-power fields, HPF), co 

najmniej 3 wielojądrowe komórki w 10 HPF, co najmniej 3 atypowe jądra w 10 HPF, 

obecność kariomegalii. Wykluczenie tych kryteriów podczas diagnostyki mikrosko-

powej świadczy o niskim stopniu (ang. low grade) histologicznej złośliwości nowotworu 

[9]. Niejednokrotnie niewłaściwe rozpoznanie stopnia histologicznej złośliwości 

generuje błędy w terapii mastocytomy, co jest istotne ze względów rokowniczych [30]. 

Okazuje się, że klasyfikacja histopatologiczna jest subiektywna i niejednokrotnie 

nie jest wystarczająco precyzyjna, zwłaszcza w przypadku pośredniego stopnia zróżni-

cowania guza [30]. Co więcej, nie daje informacji o zajęciu narządów wewnętrznych 

czy przerzutach do odległych narządów [31]. 

Niektórzy autorzy zauważyli, że morfometria jądrowa daje dobre wyniki w połą-

czeniu z oceną histopatologiczną. Znaczące różnice wykazano między typami histolo-

gicznymi G I i G III oraz G II i G III [30]. Ciekawym aspektem oceny złośliwości 

MCT jest badanie morfometryczne średnicy guza. Wykazano, że średnica guza u kota 

przekraczająca 1,5 cm wskazuje na złośliwy charakter guza z komórek tucznych [31]. 

Dotychczas u psów nie udowodniono takiej korelacji. Biorąc pod uwagę zależność 

wielkości guza od aktywności białka p21, można stwierdzić, że w guzie o średnicy 

przekraczającej wartość progową, obserwuje się wzmożoną aktywność białka p21. 

Niemniej, tego typu wnioski powinny zostać potwierdzone badaniami także u psów. 

Niedoskonałość badań histopatologicznych generuje konieczność poszukiwania 

nowych technik, umożliwiających dokładną ocenę stopnia zaawansowania masto-

cytomy. Obecny stan wiedzy skłania się ku badaniom na poziomie molekularnym [30]. 

Warto zwrócić uwagę na informacje, jakie może nieść ze sobą badanie kliniczne 

pacjenta [11]. Szczególnie istotne jest tempo wzrostu guza, obecność towarzyszącego 

stanu zapalnego okolicznych tkanek, obecność owrzodzenia pokrywającego nabłonka 

czy naskórka, guzki satelitarne oraz objawy paraneoplastyczne. Obraz makroskopowy 

guza z szybkim tempem wzrostu czy obecnością owrzodzeń niesie bardziej ostrożne 

rokowanie u psów z mastocytomą. Guzy łagodne najczęściej są zmianami pojedyn-

czymi, bezwłosymi i wolno rosnącymi, o lepszym rokowaniu [9]. 

Ze względu na pilotażowy charakter badań własnych analizie poddano 10 wybranych 

guzów skóry ze zdiagnozowaną mastocytomą. W niniejszym badaniu nie przeprowa-

dzono analizy zależności stopnia immunoreaktywności białek od lokalizacji guza, 

stopnia jego owrzodzenia czy rasy. Nie wzięto też pod uwagę faktu kastracji chirur-
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gicznej, która znacząco wpływa na wzrost ryzyka powstawania zmian rozrostowych 

z komórek tucznych u zwierząt [7]. Niemniej, wielkość próby badanej pozwoliła na 

przeprowadzenie istotnej analizy. 

W badaniach własnych uwidoczniono immunoreaktywność białek p21 i MMP-1 

w guzach skóry z komórek tucznych u psów. Białko p21 cechowało się istotnie większą 

(p < 0,001) immunoreaktywnością w guzach o histologicznym stopniu złośliwości G III 

w porównaniu z guzami dobrze zróżnicowanymi. Podobne wyniki otrzymał zespół Wu 

i wsp., gdzie również zaobserwowano wzrost jądrowej immunoreaktywności białka 

p21 wraz ze spadkiem zróżnicowania komórek nowotworowych [13]. Wykrywanie 

starzejących się komórek i tak zwanej senescencji w guzach nowotworowych mogłoby 

umożliwić rozpoznawanie stopnia zaawansowania guzów w praktyce klinicznej [20]. 

Stopień immunoreaktywności białka p21 może być użytecznym markerem. W bada-

niach własnych zwiększona immunoreaktywność białka p21 w mastocytomie o stopniu 

histologicznej złośliwości G III może świadczyć o intensyfikacji procesu senescencji. 

Należy podkreślić, że powstawanie ognisk martwicy w obrębie guza nowotworowego 

jest wynikiem kompresji tkanek przez ciągłą proliferację komórek nowotworowych. 

Proces senescencji komórek nowotworowych może świadczyć o tendencji masy guza 

do tworzenia ognisk martwicowych. Obecność ognisk martwicy w obrazie mikrosko-

powym jest czynnikiem gorszym rokowniczo. Natomiast słabsza immunoreaktywność 

białka p21 w badaniach własnych w guzach o stopniu histologicznej złośliwości G I 

i G II może wskazywać, że masę guza stanowiły głównie komórki proliferujące, co 

stanowi o lepszym rokowaniu. Uznaje się, że komórki o wysokim indeksie mitotycznym 

lepiej reagują na chemioterapię. Jak wykazało badanie Manzoor i wsp., istnieje 

dodatnia korelacja między wzmożoną aktywnością białka p21 a średnicą guza, niskim 

stopniem zróżnicowania zmienionych nowotworowo komórek tucznych i obecnością 

przerzutów do węzłów chłonnych [21]. Badania własne i innych autorów potwierdzają 

hipotezę, że immunoreaktywność białka p21 może być markerem stopnia zaawan-

sowania mastocytomy. 

W badaniach własnych istotnie większą (p < 0,001) immunoreaktywność białka 

MMP-1 uwidoczniono w guzach o histologicznym stopniu złośliwości G I i G II. 

Istnieją badania, w których mniejsza aktywność białek z grupy metaloproteinaz wiąże 

się ze zwiększonym wskaźnikiem śmiertelności i krótszym okresem przeżycia psów 

[27]. Porównując wyniki innych autorów z wynikami badań własnych, można podej-

rzewać, że guzy dobrze zróżnicowane bardziej intensywnie rekrutują kolagenazy 

w mikrośrodowisku guza. To umożliwia rozpoczęcie migracji komórek nowotwo-

rowych oraz umożliwia proces angiogenezy, a tym samym sprzyja rozrostowi guza na 

wczesnym etapie jego progresji. 

Zadaniem białek z grupy metaloproteinaz jest udział w procesach zapalnych [23]. 

Niektóre z nich mają zdolność do aktywowania chemokin [23, 25]. Jeśli gradient 

chemotaktyczny jest zaburzony, może dochodzić do akumulacji eozynofili, a przez to 

do intensyfikacji stanu zapalnego [23]. W obrazie mikroskopowym MCT towarzyszą 

nacieki zapalne złożone z granulocytów kwasochłonnych. Powszechnie znana jest rola 

kolagenolityczna eozynofili. Eozynofile mają zdolność wydzielania prozapalnych 

mediatorów rozkładających tkanki, w tym kolagenaz, które umożliwiają degradację 

kolagenu typu I, II i III. Jednak nie została wykryta immunoreaktywność białek MMP 
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w eozynofilach, za to udowodniono istnienie dodatniej korelacji pomiędzy liczbą 

eozynofilii a stopniem degradowanego kolagenu I [32]. Zaktywowane komórki tuczne 

uwalniają mediatory obecne w ich ziarnistościach. Uwalniane przez zmienione nowo-

tworowo komórki tuczne interleukiny takie jak IL-5 regulują funkcje eozynofili 

i promują ich chemotaksję do mikrośrodowiska guza. Z kolei czynnik komórek 

macierzystych (ang. stem cell factor, SCF) uwalniany przez eozynofile wspiera dalszą 

aktywację komórek tucznych [33]. Interakcja między mastocytami a eozynofilami jest 

istotna w patogenezie wielu chorób, w tym chorób nowotworowych [34]. Nadmierne 

wytwarzanie IL-5 przez zmienione nowotworowo komórki tuczne wywołuje stymulację 

eozynofili, a w efekcie obwodową eozynofilię. W badaniach nad eozynofilią w chorobie 

nowotworowej istotne jest wykluczenie u badanego zwierzęcia chorób alergicznych 

czy pasożytniczych przebiegających ze zwiększoną liczbą granulocytów kwasochłon-

nych we krwi obwodowej. Agresywnemu przebiegowi niektórych typów nowotworów 

może towarzyszyć hipereozynofilia. Tak zwana hipereozynofilia paranowotworowa 

towarzyszy guzom z komórek tucznych [33]. Co więcej, hipereozynofilia dodatnio 

koreluje z prawdopodobieństwem ogólnoustrojowego zajęcia szpiku kostnego, co 

sugeruje obecność bardziej rozległej postaci choroby [33]. 

Chociaż badanie immunohistochemiczne jądrowej immunoreaktywności białka p21 

i cytoplazmatycznej immunoreaktywności białka MMP-1 w skórnych guzach 

z komórek tucznych u psów wymaga analizy większej liczby przypadków z uwzględ-

nieniem rasy, obecności bądź braku przerzutów, stopnia owrzodzenia czy lokalizacji 

guza pierwotnego, nasze badanie dowodzi, że jest to metoda czuła i może być wyko-

rzystana do dalszych analiz w przyszłości. 

5. Wnioski 

Podsumowując, wyniki naszych badań sugerują, że wysoka immunoreaktywność 

białka MMP-1 jest markerem wczesnych etapów rozwoju guzów z komórek tucznych, 

a wysoka immunoreaktywność białka p21 jest markerem stopnia zaawansowania 

MCT. 

Ocena immunoreaktywności białka MMP-1 i białka p21 może mieć duże znaczenie 

prognostyczne w onkologii weterynaryjnej. Umożliwić może zastosowanie bardziej 

precyzyjnych schematów leczenia i przyczynić się do wydłużenia życia chorych 

zwierząt. 

Niniejsza praca może być wstępem do kontynuacji dalszych badań w kontekście 

onkologii porównawczej guzów z komórek tucznych u zwierząt i u ludzi. Z uwagi na 

fakt, że guzy z komórek tucznych występują częściej u zwierząt niż u ludzi, tkanki 

zwierzęce mogą stać się modelem badawczym dla guzów z komórek tucznych u ludzi. 
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Immunoekspresja białka MMP-1 i p21 w nowotworach skóry z komórek 

tucznych u psów 

Streszczenie 

Mastocytoma (ang. mast cell tumour, MCT) wywodzi się z komórek tucznych skóry i tkanki podskórnej 

u zwierząt i ludzi. MCT stanowi 16-21% nowotworów skóry u psów. Inhibitor kinaz zależnych od cyklin 

(p21) odgrywa istotną rolę w procesie apoptozy. Metaloproteinaza-1 (MMP-1) jest kolagenazą macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Celem pracy była ocena techniką immunohistochemiczną jądrowej ekspresji p21 

i cytoplazmatycznej ekspresji białka MMP-1 w skórnych guzach z komórek tucznych u psów. Próbę badaną 

stanowiły wybrane wycinki skóry z guzami z komórek tucznych. Analizowano 10 guzów utrwalonych 

w formalinie, zatopionych w parafinie. Stopień złośliwości MCT oceniano histopatologicznie według 

kryteriów Patnaika i wsp. Próbki tkanek poddano analizie histochemicznej i immunohistochemicznej: 3 

guzy wykazywały cechy morfologiczne mastocytomy G I (typ dobrze zróżnicowany), 4 guzy wykazywały 

cechy morfologiczne mastocytomy G II (typ o pośrednim stopniu zróżnicowania), a 3 guzy wykazywały 

cechy morfologiczne mastocytomy G III (typ słabo zróżnicowany). Podwyższoną immunoreaktywność 

białka p21 wykazano w guzach G III. Guzy G I wykazywały reakcję umiarkowaną lub brak immuno-

reaktywności dla białka p21. W przeciwieństwie do białka p21, wyraźną i umiarkowaną immunoreak-

tywność białka MMP-1 uwidoczniono w guzach G I i G II. Badania te sugerują, że wysoka ekspresja 

białka MMP-1 jest markerem wczesnych etapów rozwoju guzów z komórek tucznych, a ekspresja białka 

p21 może być markerem stopnia zaawansowania MCT. 

Słowa kluczowe: mastocytoma, immunohistochemia, białko MMP-1, białko p21 
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Immunohistochemical expression of MMP-1 and p21 protein in canine cutaneous 

mast cell tumours 

Abstract 

Mast cell tumour (MCT) arises from mast cells in the dermis and subcutaneous tissues in animals and 

humans. MCT accounts for 16–21% of skin neoplasms in dogs. The cyclin-dependent kinase inhibitor 

(p21) plays an important role in apoptosis. Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) is an interstitial 

collagenase. The aim of this study was to evaluate by immunohistochemical means the nuclear expression 

of p21 and the cytoplasmic expression of MMP-1 proteins in cutaneous MCTs of dogs. Samples were 

selected from cutaneous MCTs removed surgically. 10 formalin-fixed, paraffin-embedded tumours were 

analyzed. The grade of MCT malignancy was assessed histopathologically according to the criteria of 

Patnaik et al. Tissue samples were processed for histochemical and immunohistochemical analysis. 

3 tumours showed morphological features of grade I mastocytoma (well-differentiated type), 4 tumours 

showed morphological features of grade II mastocytoma (intermediate-differentiated type) and 3 tumours 

showed morphological features of grade III mastocytoma (poorly differentiated type). Increased 

immunoreactivity for p21 was detected in grade III tumours. Grade I MCTs showed mild or no detectable 

p21 immunoreactivity. In contrast to p21, marked or moderate immunoreactivity for MMP-1 was observed 

in grade I and grade II tumours. These findings indicate that MMP-1 overexpression is a marker of the 

early stages of mast cell tumorigenesis, and p21 expression may be a marker of MCT progression. 

Keywords: mast cell tumour, immunohistochemistry, MMP-1 protein, p21 protein 
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Ocena działania cytotoksycznego nanocząstek srebra 

w alginianie sodu na komórki nowotworowe  

linii Caco-2 oraz HepG2 

1. Wprowadzenie 

Nanotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin 

nauki. Opiera się na wykorzystaniu struktur o różnorodnym kształcie, których zastoso-

wanie ma wpływ na rozwój przemysłu i gospodarki. Spośród wszystkich znanych 

nanozwiązków najczęściej charakteryzowanymi są nanocząstki srebra [1]. Związki te 

osiągają rozmiary poniżej 100 nm, a ich cechą charakterystyczną jest duża powierzch-

nia względem ich masy, co wpływa na reaktywność i właściwości tych związków. 

Wykorzystanie działania nanocząstek ma charakter interdyscyplinarny. Jednym 

z najbardziej interesujących sposobów zastosowania tych struktur wydają się być prace 

z zakresu medycyny, kosmetologii i ochrony środowiska [2]. W medycynie jedną 

z możliwości zastosowania nanosrebra jest wykorzystanie kompozytów zawierających 

w swojej strukturze aktywne nanocząstki metali posiadające właściwości bakterio-

statyczne do produkcji nowoczesnych preparatów o działaniu biobójczym [3]. Nano-

struktury odnajdują swoje zastosowanie również w kosmetologii, do produkcji mydeł 

oraz licznych środków higieny osobistej [4]. W nowoczesnym rolnictwie nanocząstki 

metali mogą odnaleźć swoje potencjalne zastosowanie w produkcji preparatów ochrony 

roślin, których działanie byłoby bezpieczne dla funkcjonowania środowiska natural-

nego [5]. Projektowanie biomateriałów posiadających w swojej strukturze określone 

czynniki lub substancje o działaniu wpływającym na komórki organizmu wydaje się 

być jednym z ważniejszych tematów analiz podejmowanych przez zespoły badawcze 

na całym świecie. Istotne z punktu widzenia środowiskowego wydaje się być poszuki-

wanie takich materiałów, których cechą byłaby biodegradowalność. Przykładami 

takich związków są biopolimery pozyskiwane ze źródeł naturalnych. Uwalnianie 

związków z biomateriału zależy w głównym stopniu od dyfuzji cząstek, ich wielkości, 

kształtu oraz procesu degradacji samego materiału [6]. Alginian sodu jest przykładem 

biopolimeru pozyskiwanego z glonów morskich. Jest zbudowany z reszt kwasów:  

α-L-guluronowego i β-D-mannuronowego połączonych dzięki wiązaniom glikozy-

dowym. Ze względu na wysoką elastyczność wytwarzanych żeli alginian sodu jest 
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wykorzystywany w przemyśle spożywczym [7]. Hodowle komórkowe są w dzisiej-

szych czasach jedną z najczęściej stosowanych metod prowadzonej diagnostyki wpływu 

określonych substancji na procesy życiowe komórek pochodzących z ludzkiego 

organizmu. Szczególnie ciekawym aspektem tych badań wydają się być analizy prowa-

dzone w kierunku oceny toksyczności działania środków farmaceutycznych oraz 

związków chemicznych na żywotność i stan morfologiczny komórek linii nowo-

tworowych [8]. 

Caco-2 to linia komórkowa gruczolakoraka okrężnicy stosowana w badaniu wchła-

niania ksenobiotyków. Jej szczególną zaletą wykorzystywaną w analizach laborato-

ryjnych jest możliwość różnicowania się komórek nowotworowych w formy zbliżone 

do enterocytów, posiadających mikrokosmki i wytwarzających enzymy charakte-

rystyczne dla tej grupy komórek, co powoduje zauważalne podobieństwo do komórek 

jelita cienkiego [9]. HepG2 to linia komórkowa wątrobiaka ludzkiego. Jest wyko-

rzystywana jako obiekt modelowy w diagnostyce toksycznego wpływu ksenobiotyków 

na organizm człowieka [10]. Interdyscyplinarny charakter wykorzystania nanocząstek 

srebra w szeroko pojętym przemyśle, gospodarce i medycynie, który w sposób bez-

pośredni wpływa na życie i zdrowie człowieka, powoduje potrzebę oceny toksycznego 

działania nanostruktur na komórki pochodzące z ludzkiego organizmu. Nanocząstki 

srebra oddziałują na komórki poprzez przyłączenie się do błony komórkowej, przez co 

zaburzają jej przepuszczalność. Powoduje to zakłócenie w transporcie protonów, 

plazmolizę i ostatecznie skutkuje śmiercią komórek [11].  

2. Cel doświadczenia 

Celem doświadczenia była ocena właściwości fizyko-chemicznych żeli alginiano-

wych zawierających nanocząstki srebra oraz ocena działania cytotoksycznego nano-

cząstek srebra w alginianie sodu na komórki nowotworowe linii Caco-2 oraz HepG2. 

3. Materiały i metody 

3.1. Synteza nanocząstek srebra w alginianie sodu 

3.1.1. Do syntezy żeli zawierających nanocząstki srebra zastosowano: 

 alginian sodu (Sigma Aldrich); 

 azotan srebra (Sigma Aldrich, Poland, 99,99%, PubChem CID:135191); 

 gliceryna (Sigma Aldrich, 99,5%); 

 amoniak (Sigma Aldrich); 

 cytrynian sodu (Sigma Aldrich); 

 hydrazyna (Sigma Aldrich); 

 ksyloza (Sigma Aldrich); 

 borowodorek sodu (Sigma Aldrich). 

3.1.2. Przygotowanie żeli zawierających nanocząstki srebra 

Alginian sodu (15 g) rozpuszczono w wodzie destylowanej, aby stężenie roztworu 
wynosiło 1,5%. Zawiesinę kleikowano w temperaturze 60°C. Następnie odmierzono 
po 200 ml żelu do poszczególnych kolb stożkowych. Następnie do poszczególnych żeli 
dodano 0,6 ml azotanu (V) srebra o stężeniu 0,01 mol/dm

3
 oraz 5 ml amoniaku (2,5%). 
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Następnie do poszczególnych próbek dodano reduktory: 8 ml (4%) roztworu cytrynianu 
sodu (próbka AlgAgC); 8 ml (4%) roztworu ksylozy (próbka AlgAgX); 8 ml (1%) 
roztworu hydrazyny (próbka AlgAgH); 8 ml (1%) roztworu borowodorku sodu (próbka 
AlgAgB). Po dodaniu reduktorów próbki i ogrzewano mieszając. Próbkę nr 5 (K) 
oznaczono jako kontrolę i pozostawiono bez dodatku reduktora. 

3.2. Spektroskopia FTIR 

Widma FTIR-ATR wykonano przy użyciu spektrofotometru MATTSON 3000 FT-IR 
(Madison, Wisconsin, USA) z nasadką refleksyjną 30SPEC 30° i akcesorium MIRacle 
ATR firmy PIKE Technologies Inc., Madison, Wisconsin, USA, którego zakres 
obejmował 4000-700, w rozdzielczości 4 cm. 

3.3. Spektrometria UV-VIS  

Widma absorpcyjne UV-VIS, zarejestrowano przy użyciu spektrofotometru skanin-
gowego Shimadzu 2101, którego zakres obejmował 200-800 nm.  

3.4. Mikroskopia elektronowa SEM 

Wielkość, kształt i agregację powstałych nanocząstek analizowano za pomocą 
wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego JOEL 7550, wyposażonego w detektor 
pomiaru TEM. 

3.5. Przygotowanie hodowli komórkowej na płytkach 24-dołkowych 

Komórki linii Caco-2 oraz HepG2 wysiano do płytek 24-dołkowych (20 000 
komórek/dołek; w objętości 500 µl pożywki hodowlanej DMEM z 10% dodatkiem 
surowicy płodowej cielęcej, standardowej mieszanki antybiotyków i glutaminy, 
o końcowym stężeniu 2 mM). 

3.6. Inkubacja linii komórkowych z wodnymi roztworami nanocząstek 

srebra 

Po 24 godzinach od rozpoczęcia hodowli komórkowej do dołków dodano roztwory 
żeli z nanocząstkami srebra o stężeniu 100 ppm w dwóch objętościach 0,025 ml 
żelu/0,5 ml pożywki oraz 0,05 ml żelu/0,5 ml pożywki i inkubowano przez 48 godzin. 

3.7. Barwienie komórek linii nowotworowych przy użyciu fioletu 

krystalicznego  

Hodowle linii komórek nowotworowych Caco-2 oraz HepG2 utrwalono w roztworze 
zbuforowanego fosforanami formaldehydu (3,7%, pH 7,4) i wybarwiono fioletem 
krystalicznym. Równocześnie przygotowano krzywe wzorcowe komórek, aby na 
podstawie ich absorbancji określić ilość komórek żywych pozostałych po toksycznym 
działaniu nanosrebra. Liczbę komórek w hodowlach oszacowano na podstawie absor-
bancji, przy długości fali λ=540 nm. Zawiązany fiolet uwolniono poprzez inkubację 
w roztworze odbarwiającym (63 mM kwas cytrynowy, 37 mM cytrynian potasu 
w 50% metanolu).  

Następnie dokonano obserwacji mikroskopowej komórek linii nowotworowej 
Caco-2 oraz HepG2 poddanych działaniu nanocząstek srebra w przypadku 20 x oraz 
10x rozcieńczonego żelu. Zdjęcia w rozdzielczości 100 μm wykonano przy wyko-
rzystaniu mikroskopu Zeiss AxioVert Observer Z1.  
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4. Wyniki  

4.1. Spektroskopia FTIR 

W poniższych widmach FTIR zarejestrowano pasma w zakresie około 3000 cm
-1

 do 

3500 cm
-1

, które są charakterystyczne dla wiązań wodorowych w polisacharydach oraz 

pasma absorpcyjne w zakresie 950 cm
-1

 do 1050 cm
-1

, specyficzne dla wiązania C-O. 

Otrzymane widma są charakterystyczne dla użytego polisacharydu (alginianu sodu), co 

oznacza, że podczas reakcji otrzymywania nanocząstek srebra nie powstały wiązania 

pomiędzy nimi, a alginianem sodu, co sugeruje, że alginian sodu jest dobrym 

nośnikiem [12]. 

 

Wykres 1. Widma FTIR [opracowanie własne] 
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4.2. Spektrometria UV-VIS  

Dla nanostruktur otrzymanych przy użyciu wszystkich reduktorów otrzymano 

widma. Zaobserwowano typowy dla nanosrebra pik w zakresie 350-600 nm. Kształt 

piku w przypadku nanocząstek srebra uzyskanych przy użyciu borowodorku sodu jako 

reduktora (AlgAgB) świadczy o niejednorodności otrzymanego nanosrebra. Kształt 

pików nanocząstek srebra uzyskanych przy użyciu hydrazyny (AlgAgH) i borowo-

dorku sodu (AlgAgB) jako reduktorów, świadczy o niejednorodności pozyskanego 

nanosrebra, co zostało ukazane na wykresie numer 2 (wyk. 2). Najwyższy pik ukazany 

na poniższym wykresie odpowiada próbce z nanosrebrem otrzymanym poprzez 

wykorzystanie ksylozy (AlgAgX) jako reduktora. 

 

Wykres 2. Widmo UV-VIS [opracowanie własne] 

4.3. Mikroskopia elektronowa SEM 

Przy wykorzystaniu detekcji elektronów wtórnych (w systemie COMPO), wykazano 

obecność nanocząstek srebra w całej strukturze kompozytu (zdj. 3). Powstałe nano-

cząstki osiągają różną wielkość, a ich rozmiary wahają się w zakresie 10-25 nm oraz 

20-50 nm. Niektóre nanostruktury zagregowały w większe skupiska, co zostało zobra-

zowane na zdjęciu numer 2 (zdj. 2). W przypadku nanocząstek srebra pozyskanych przy 

użyciu borowodorku sodu (AlgAgB) (zdj. 2) i cytrynianu sodu (AlgAgC) (zdj.1) jako 

reduktorów, reakcja zachodziła szybko i następowała agregacja, poprzez co uzyskano 

różnorodne kształty nanocząstek srebra: kołowe, trójkątne i formy mieszane. 

W zależności od kształtu nanostruktur otrzymano żele o różnych barwach. Natomiast 

dla próby zawierającej nanocząstki srebra uzyskane przez użycie hydrazyny (AlgAgH) 

jako reduktora, uzyskano niejednorodny kształt nanostruktur (zdj. 3). 
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Zdjęcie 1. AlgAgC [opracowanie własne] 

 

Zdjęcie 2. AlgAgB [opracowanie własne] 

 

Zdjęcie 3. AlgAgH [opracowanie własne] 

4.4. Badanie wpływu cytotoksycznego nanocząstek srebra w alginianie 
sodu na komórki linii nowotworowych w hodowli  

Zaobserwowano spadek liczby żywych komórek linii nowotworowych Caco-2 oraz 
HepG2 po inkubacji z wodnymi roztworami nanokomponentów zawierających nano-
cząstki srebra.  

W przypadku linii Caco-2 zaobserwowano najsilniejsze działanie cytotoksyczne 
z udziałem nanostruktur otrzymanych przy użyciu ksylozy jako reduktora (AlgAgX) 
spośród wszystkich badanych żeli, ze względu na najmniejszą liczbę żywych komórek 
pozostałych po inkubacji w hodowli. Najsłabsze działanie cytotoksyczne zaobser-
wowano przy użyciu nanocząstek srebra otrzymanych z zastosowaniem borowodorku 
sodu (AlgAgB) ze względu na największą liczbę żywych komórek pozostałych po 
inkubacji w hodowli, dla obu badanych stężeń, co obrazuje wykres 3.  
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Wykres 3. Liczba żywych komórek linii Caco-2 pozostałych po inkubacji z nanosrebrem  

[opracowanie własne] 

Komórki linii HepG2 okazały się mniej wrażliwe na działanie nanocząstek srebra 

niż komórki linii Caco-2.W przypadku linii HepG2 najsilniejsze działanie cyto-

toksyczne zaobserwowano przy użyciu nanostruktur otrzymanych z udziałem ksylozy 

(AlgAgX) oraz cytrynianu sodu (AlgAgC) jako reduktorów, ze względu na naj-

mniejszą liczbę żywych komórek pozostałych po inkubacji w hodowli, natomiast 

najsłabsze działanie cytotoksyczne zaobserwowano przy użyciu nanocząstek srebra 

otrzymanych z udziałem borowodorku sodu (AlgAgB) ze względu na największą 

liczbę żywych komórek pozostałych po inkubacji w hodowli w przypadku obu 

badanych stężeń, co obrazuje wykres 4. 

 

Wykres 4. Liczba żywych komórek linii HepG2 pozostałych po inkubacji z nanosrebrem 

[opracowanie własne] 
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Zdjęcia wykonane podczas obserwacji mikroskopowej komórek obu badanych linii 

nowotworowych poddanych działaniu nanocząstek srebra zestawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Obserwacja mikroskopowa komórek linii nowotworowych po inkubacji z nanosrebrem 

Linia 

komórek 

nowotwo-

rowych 

(rozcień-

czenie) 

K AlgAgX AlgAgH AlgAgB AlgAgC 

Caco-2 

(20 x) 

     
Caco-2 

(10 x) 

     
HepG2 

(20 x) 

 

     
HepG2 

(10 x) 

 

     

5. Wnioski 

Wnioskuje się, że najbardziej toksyczne właściwości wykazuje nanosrebro pozyskane 

przy zastosowaniu ksylozy (AlgAgX) jako reduktora ze względu na najmniejszą liczbę 

żywych komórek po inkubacji w hodowli, co może wnikać z największej ilości nano-

cząstek srebra w przestrzeni żelu polisacharydowego. Najmniej toksyczne właściwości 

wykazuje nanosrebro otrzymane w wyniku redukcji borowodorkiem sodu (AlgAgB), 

ze względu na najwyższą liczbę żywych komórek po inkubacji w hodowli, co może 

wynikać z najmniejszej ilości nanocząstek srebra w przestrzeni żelu polisacharydo-

wego i agregacji nanostruktur. Prezentowane wyniki pochodzą z doświadczenia pilotażo-

wego, wykonanego w małej skali. Planowane są dalsze badania obejmujące większą 

liczbę powtórzeń, które umożliwiłyby przeprowadzenie odpowiedniej analizy statystycz-

nej. Badania te mogą pomóc w wyjaśnieniu mechanizmu działania cytotoksycznego 

nanocząstek srebra na komórki linii nowotworowych pochodzące z ludzkiego 

organizmu.  
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Ocena działania cytotoksycznego nanocząstek srebra w alginianie sodu 

na komórki nowotworowe linii Caco-2 oraz HepG2 

Streszczenie 

Nanostruktury metali podczas syntezy przyjmują różnorodne kształty i wielkości, co może wpływać na ich 

aktywność w układach biologicznych. W ostatnim czasie zastosowanie nanocząstek do uzyskiwania 

materiałów medycznych, w tym opatrunków zyskało zainteresowanie badaczy. Zastosowanie biomedyczne 

nanocząstek wymaga przebadania jak żywe tkanki i komórki reagują na kontakt z nimi. Celem badania 

była ocena działania cytotoksycznego nanocząstek srebra w alginianie sodu na komórki nowotworowe linii 

Caco-2 oraz HepG2. Żele z nanocząstkami srebra zsyntetyzowano w alginianie sodu, do którego, po 

skleikowaniu, dodano azotan(V)srebra oraz kolejno: hydrazynę, borowodorek sodu, cytrynian sodu 

i ksylozę jako reduktory. Caco-2 to linia komórkowa gruczolakoraka okrężnicy, która może różnicować się 

w monowarstwę komórek posiadających rąbek szczoteczkowy charakterystyczny dla komórek jelita 

cienkiego. HepG2 to linia komórkowa wątrobiaka ludzkiego, której cechą jest duże zróżnicowanie oraz 

podobieństwo do komórek wątroby. Caco-2 i HepG2 wysiano do płytek 24-dołkowych (20 000 komórek/ 

dołek; w objętości 500 µl pożywki hodowlanej DMEM z 10% dodatkiem surowicy płodowej cielęcej, 

standardowej mieszanki antybiotyków i glutaminy, końcowe stężenie 2 mM). Po 24 godzinach dodano 

roztwory żeli z nanocząstkami srebra o stężeniu 100 ppm w dwóch objętościach 0,025 ml żelu/0,5 ml 

pożywki oraz 0,05 ml żelu/0,5 ml pożywki i inkubowano przez 48 godzin, a następnie hodowle utrwalono 

w roztworze zbuforowanego fosforanami formaldehydu (3,7%, pH 7,4) i wybarwiono fioletem krystalicz-

nym. Równocześnie przygotowano krzywe wzorcowe komórek, aby na podstawie ich absorbancji określić 

ilość komórek żywych pozostałych po toksycznym działaniu nanosrebra. Liczbę komórek w hodowlach 
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oszacowano na podstawie absorbancji, przy λ = 540 nm. W przypadku Caco-2 zaobserwowano najsilniejsze 

działanie cytotoksyczne z udziałem nanostruktur otrzymanych przy użyciu ksylozy, natomiast najsłabsze 

przy użyciu nanocząstek srebra otrzymanych z zastosowaniem borowodorku sodu dla obu stężeń. W przy-

padku HepG2 najsilniejsze działanie cytotoksyczne zaobserwowano przy użyciu nanostruktur otrzymanych 

z udziałem ksylozy oraz cytrynianu sodu jako reduktorów, natomiast najsłabsze przy użyciu nanocząstek 

srebra otrzymanych z udziałem borowodorku sodu w przypadku obu stężeń. Wnioskuje się, toksyczność 

nanocząstek srebra zależy zarówno od rodzaju linii komórkowej jak i rodzaju reduktora użytego do syntezy.  

Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, alginian sodu, komórki nowotworowe, Caco-2, HepG2 

Assessment of the cytotoxic effect of silver nanoparticles in sodium alginate on 

cancer cells of the Caco-2 and HepG2 lines 

Abstract 

Metal nanostructures acquire various shapes and sized during synthesis, which may later reflect in their 

bioactive properties. They have recently gained a considerable interest regarding their application in 

production of medical materials such as dressings, therefore the analysis of their impact on living cells and 

tissues is necessary. The aim of the study was to evaluate the cytotoxic effect of silver nanoparticles in 

sodium alginate in the cultures of human cell lines Caco-2 and HepG2. Gels with silver nanoparticles were 

synthesized in sodium alginate, to which, after gelatinization, silver nitrate (V) was added, and then 

hydrazine, sodium borohydride, sodium citrate and xylose as reducing agents. Caco-2 is a colon adeno-

carcinoma cell line that can differentiate into a monolayer of cells with a brush border characteristic of the 

small intestine enterocytes. HepG2 is a human hepatoma cells resemble hepatocytes. Caco-2 and HepG2 

were plated in 24-well tissue culture plates (20,000 cells/well; in a volume of 500 µl DMEM culture 

medium supplemented with 10% fetal calf serum, standard mixture of antibiotics and glutamine, final 

concentration 2 mM). After 24 hours, gel solutions with silver nanoparticles at a concentration of 100 ppm 

in two volumes of 0.025 ml of gel/0.5 ml of medium and 0.05 ml of gel/0.5 ml of medium were added and 

incubated for 48 hours, and then the cultures were fixed in a buffered formaldehyde solution (3.7%, pH 

7.4) and stained with crystal violet. At the same time, standard curves of cells stained with crystal violet 

were prepared to for spectrophotometric (absorbance at λ = 540 nm) assessment of cell numbers. In case of 

Caco-2, the strongest cytotoxic effect was observed with the use of xylose nanostructures, and the weakest 

with the use of silver nanoparticles obtained with sodium borohydride for both concentrations. In case of 

HepG2, the strongest cytotoxic effect was observed when using nanostructures obtained with xylose and 

sodium citrate as reducing agents, and the weakest when using silver nanoparticles obtained with sodium 

borohydride at both concentrations. We conclude that both the type of cell line and the type of reducing 

agent have an impact on the observed cytotoxicity. 

Keywords: silver nanoparticles, sodium alginate, cancer cells, Caco-2, HepG2 
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Obserwacje przyżyciowe migracji komórek o fenotypie 

„zwiadowców” w teście zdrapaniowym pod wpływem 

promieniowania jonizującego 

1. Wstęp 

Ruchliwość komórek jest niezwykle istotnym procesem ze względu na zrozumienie 

procesu przerzutowania nowotworów. Zjawisko migracji początkowo zaobserwowano 

w organizmach wolnożyjących ameb, a badania nad tym procesem są prowadzone po 

dzień dzisiejszy [1]. Przemieszczanie się komórek jest niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu np. komórek układu odpornościowego. Może jednak 

okazać się niepożądane, gdy migrację rozpoczynają komórki nowotworowe, powodując 

procesy przerzutowania. Zdolność do ich migracji jest wtedy uwarunkowana nie tylko 

stanem komórki, ale i działaniem czynników zewnętrznych oraz występującymi 

zaburzeniami w regulacji procesu angiogenezy [1, 2]. 

Dokonując podziału migracji, można wyróżnić kilka jej typów. Pierwszym z nich 

jest typ mezenchymalny, który dotyczy migracji pojedynczych komórek. Jest on 

charakterystyczny dla migrujących komórek nowotworowych tkanki łącznej [3]. 

Obserwuje się także typ kolektywny, który dotyczy grup komórek przemieszczających 

się jednocześnie z zachowaniem funkcjonalnych połączeń międzykomórkowych 

i oddziaływań z macierzą zewnątrzkomórkową. Jest to ważny mechanizm migracji 

w przypadku inwazyjności nowotworów [4, 5]. 

Ruch możliwy jest za sprawą polaryzacji macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. 

extracellular matrix, ECM) spowodowanej gradientowym rozłożeniem białek sygna-

łowych i regulujących procesy związane z przebudową cytoszkieletu oraz tworzeniem 

wypustek i adhezją. Tempo migracji natomiast warunkowane jest zdolnością do 

degradacji ECM przez zależne od cynku enzymy proteolityczne, w szczególności 

metaloproteinazy macierzy (MMP) oraz sprzęganie mechaniczne za pośrednictwem 

integryny i aktomiozyny. Wyróżnia się również białka ADAM (A disintegrin and 

metalloproteinase), które mogą być hamowane przez inhibitory TIMP (tissue inhibitors 

of metaloproteinases), co powoduje usuwanie niedogodności przestrzennych, na 

skutek czego komórka może ponownie swobodnie się przemieszczać, opuszczając tym 

samym macierz zewnątrzkomórkową. Proces ten może być zatem charakterystyczny 

dla powstawania przerzutów nowotworowych [1, 6]. 
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3 Malgorzata.Adamiec@polsl.pl, Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, Instytut Automatyki, Politechnika 

Śląska, Gliwice, Polska; Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska, www.polsl.pl. 
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Migracja komórek może być inicjowana przez czynniki takie jak: bodźce mecha-

niczne, skład macierzy zewnątrzkomórkowej, gradient elektrochemiczny, topografię 

oraz gradient czynników wzrostu [7]. Jednym z najistotniejszych czynników jest 

użyteczne w radioterapii [8] promieniowanie jonizujące (IR), które wpływa na ECM 

zmieniając strukturę białek w sposób bezpośredni [9] lub pośrednio – poprzez wywa-

rzanie reaktywnych form tlenu (RFT) [10]. Zaburzenie balansu pomiędzy wytwarza-

niem, a degradacją RFT może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń: neurodegene-

racyjnych, związanych z cukrzycą, miażdżycą oraz chorobami nowotworowymi [11-14]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest charakterystyka komórek o fenotypie tzw. „zwiadowców” w teście 

zdrapaniowym, przed oraz po działaniu promieniowaniem jonizującym. Analiza 

potencjału migracyjnego będzie skorelowana z dawką promieniowania jonizującego 

oraz z poziomem reaktywnych form tlenu. 

3. Materiały i metody 

3.1. Hodowla komórkowa i test zdrapaniowy – wound healing assay 

Wykonano test zdrapaniowy na linii komórkowej raka jelita grubego HCT116 

(ATTC) w standardowych warunkach hodowli in vitro. Komórki hodowane były 

w postaci monokultury adherentnej w butelkach hodowlanych 75cm
2
 (Nunc), w 37°C 

i atmosferze 5% CO2. Do hodowli używano medium DMEM-F12 (PAA, Niemcy) 

z dodatkiem 10% surowicy bydlęcej (EURx, Polska) i antybiotyku w postaci genta-

mycyny o stężeniu 100µg/ml (Polfa, Polska). Na dzień przed właściwym ekspery-

mentem, komórki przeniesiono na płytkę 96-dołkową (Sarstedt, Niemcy), gdzie hodowla 

miała osiągnąć konfluencję około 80%. Test zdrapaniowy polega na wykonaniu 

pojedynczego zadrapania w każdym z dołków na płytce, a następnie obserwacji 

migrujących komórek i zarastania szramy. Po wykonaniu zadrapania, każdy dołek 

przepłukano roztworem PBS (PAA, Niemcy), by usunąć pływające zanieczyszczenia. 

Odpowiednie dołki napromieniono IR w dawkach 0,2-12 Gy z użyciem irradiatora  

X-Cell 140 (Kubtec, USA). Obserwacje mikroskopowe w czasie rzeczywistym 

prowadzono z interwałem 1 h przez 96 h za pomocą systemu JuLi Stage (NanoEnTek, 

USA). Oznaczenia poziomów reaktywnych form tlenu wykonano z użyciem specy-

ficznego barwnika CellRox Green (ThermoScientific), który wprowadzono do komórek 

30 min przed detekcją (2,5 µM). Analizę poziomu RFT w kontrolach i napromienionych 

populacjach przeprowadzono w wybranych punktach czasowych (1, 3, 6, 8, 12 i 24 h) 

od ekspozycji na IR w dawkach 4 i 12 Gy za pomocą cytometru przepływowego Aria 

III (Beckton Dickinson). Pomiary wykonano cytometrycznie każdorazowo z populacji 

kontrolnych i napromienionych (co najmniej po 10 000 komórek), a uzyskane dane 

analizowano z użyciem programu FlowingSoftware 2.5.0 (Perttu Terho, Turku Centre 

for Biotechnology, University of Turku, Finlandia). Wyniki przedstawiono jako 

średnią z 3 niezależnych pomiarów, +/- SD. 
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3.2. Bioinformatyczna analiza obrazu 

Przetwarzanie obrazu prowadzono z pomocą oprogramowania FiJi dla ImageJ 

w wersji 2.1.0/1.53c [15]. Analizy przebytego dystansu oraz prędkości komórek wraz 

z wizualizacją wykonano z pomocą pluginu ManualTracking dla FiJi ImageJ. 

3.3. Prezentacja wyników i analiza statystyczna 

Wyniki prezentowane na wykresach przygotowano z wykorzystaniem programu 

Microsoft Excel 2013 w wersji 15.0.5293.1000 64-bit. Analiza istotności statystycznej 

w postaci dwustronnego testu t-Studenta w odniesieniu do próby kontrolnej (p < 0,05) 

została przeprowadzona z użyciem oprogramowania Statistica w wersji 13.0 (TIBCO 

Software Inc.). 

4. Wyniki 

4.1. Obserwacje komórek o fenotypie „zwiadowcy” – guide cell 

Analizując serie zdjęć z mikroskopowej obserwacji przyżyciowej w czasie rzeczy-

wistym w ciagu 96 h trwania testu zdrapaniowego na komórkach HCT116 można 

zaobserwować pojedyncze komórki różniące się od pozostałych w testowanej populacji. 

Komórki te poruszają się na znaczne odległości w ściśle określonym kierunku, wykazują 

tropizm w kierunku mniejszego zagęszczenia i lepszego dostępu do substancji odżyw-

czych. Komórki w głębi populacji nie posiadają takiego fenotypu. Korzystając z narzędzi 

do obróbki obrazu wyznaczono drogę przebytą przez komórkę w głębi populacji 

(przegęszczenie), oraz przez komórkę o fenotypie „zwiadowcy” co zaprezentowano na 

rysunku 1. Komórka w głębi populacji porusza się na nieznaczne odległości zataczając 

drogę wokół jednego określonego punktu w przestrzeni i nie wykazuje wysokiego 

potencjału migracyjnego – ma ograniczone możliwości ruchowe. 

 

Rysunek 1. Przykładowa droga przebyta przez komórkę HCT116 w głębi populacji (A) oraz przez komórkę 

o fenotypie „zwiadowcy” (B) [opracowanie własne] 

Kierunek poruszania się komórki o fenotypie „zwiadowcy” zwykle odpowiada 

tropizmowi w kierunku do obszaru o zaniżonej konfluencji. Zjawisko to związane jest 

najprawdopodobniej z tzw. inhibicją kontaktową, gdzie komórki w obszarze o wysokim 

B 

A 
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przegęszczeniu poszukują wolnej przestrzeni i migrują w kierunku o mniejszym 

zagęszczeniu [16]. Nakładając ostatni obraz z serii zdjęć mikroskopowych wykonany 

w 96 h eksperymentu na drogą przebytą przez komórkę o fenotypie „zwiadowcy” można 

zauważyć omawiane zjawisko tropizmu, z obszaru o bardzo wysokiej konfluencji 

(~100%), czyli miejsca rozpoczęcia migracji do obszaru o znacznie niżej konfluencji. 

Omawiane zjawisko zaprezentowano na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Zdjęcie mikroskopowe wykonane w 96 h eksperymencie z nałożoną drogą przebytą przez 

przykładową komórkę HCT116 o fenotypie „zwiadowcy”. Białą strzałką zaznaczono kierunek poruszania się 

komórki w trakcie trwania testu [opracowanie własne] 

Kolejnym elementem, który może charakteryzować komórki o fenotypie „zwia-

dowcy” jest zjawisko wyprzedzania czoła populacji. Większość komórek w teście 

zdrapaniowym migruje w taki sposób, by pozostawać w bezpośrednim kontakcie 

z innymi komórkami, co sprawia iż czoło populacji przesuwa się w sposób jednolity. 

Zachowanie komórek o fenotypie „zwiadowcy” stanowi wyjątek od tej reguły i często 

w trakcie obserwacji można zauważyć odłączenie się od pozostałych komórek. Migracja 

może w takim przypadku odbywać się bez bezpośredniego kontaktu z przesuwającym 

się czołem populacji. 

Ostatnią cechą charakterystyczną, na którą można zwrócić uwagę jest proces two-

rzenia długich wypustek cytoplazmatycznych. Komórki o fenotypie „zwiadowcy” 

w procesie migracji tworzą wypustki, które rzadko obserwuje się w takim stopniu dla 

pozostałych komórek w populacji. Pozwala to na zachowane stałego kontaktu 

z podłożem oraz ma związek z reorganizacją cytoszkieletu przemieszczającej się 

komórki. Przykład typowej wypustki cytoplazmatycznej utworzonej przez migrującą 

komórkę o fenotypie „zwiadowcy” przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Zdjęcie mikroskopowe przykładowej komórki HCT116 o fenotypie „zwiadowcy” o wysokim 

potencjale migracyjnym. Białą strzałką zaznaczono wypustkę cytoplazmatyczną [opracowanie własne] 

4.2. Wpływ promieniowania jonizującego 

Przed rozpoczęciem obserwacji mikroskopowych, komórki poddano działaniu 

promieniowania jonizującego (IR) w dawkach z zakresu 0,2-12 Gy, a następnie 

analizowano potencjał migracyjny komórek o fenotypie „zwiadowcy” z użyciem 

narzędzi bioinformatycznych. Uzyskano obrazy drogi przebytej przez komórki, czego 

przykład zaprezentowano na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Przykładowa droga przebyta przez komórkę HCT116 o fenotypie „zwiadowcy” dla: próby 

kontrolnej (A); próby poddanej działaniu IR w dawce 2 Gy (B); próby poddanej działaniu IR w dawce 12 Gy 

(C) [opracowanie własne] 



 

Daniel Fochtman, Seweryn Gałecki, Małgorzata Adamiec, Magdalena Skonieczna 

 

192 

Powyższy przykład prezentuje zależność, gdzie niskie dawki IR (~2 Gy) wpływają 

na komórki stymulując procesy migracji w większym stopniu od dawek wysokich  

(~12 Gy) i próby kontrolnej. 

W celu dokładniejszego zbadania zależności dawka-odpowiedź (ang. dose-activity) 

wyznaczono długości przebytej drogi z użyciem narzędzi bioinformatycznych dla 

komórek o fenotypie „zwiadowcy” (w 3 powtórzeniach biologicznych eksperymentu) 

i porównano z drogą dla próby kontrolnej. Uzyskane wyniki przedstawiono na 

wykresie 1. 

 

Wykres 1. Zależność średniej drogi przebytej przez komórki HCT116 o fenotypie „zwiadowcy” w trakcie 

trwania 96 h eksperymentu w zależności o zastosowanej dawki promieniowania IR. Średnie z 10 komórek, 

znak * wskazuje istotność statystyczną wyznaczoną z pomocą dwustronnego testu t-Studenta w stosunku do 

próby kontrolnej; wartość p < 0,05 [opracowanie własne] 

Uzyskane wyniki wskazują, iż niskie dawki IR (0,2-4 Gy) mogą działać stymulująco 

na procesy migracji komórek o fenotypie „zwiadowcy” w porównaniu z nienapro-

mienioną próbą kontrolną. Dawki wysokie (8-12 Gy) nie odznaczają się znaczącymi 

statystycznie różnicami od próby kontrolnej. 

Analogicznie do analizy przebytego dystansu, uzyskano wyniki dla średniej prędkości 

komórek o fenotypie „zwiadowcy” w populacjach komórek HCT116 kontrolnych 

i napromienionych. Wyniki przedstawiono na wykresie 2. 
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Wykres 2. Zależność średniej prędkości komórek HCT116 o fenotypie „zwiadowcy” w trakcie trwania 96 h 

eksperymentu w zależności o zastosowanej dawki promieniowania jonizującego. Średnie z 10 komórek, znak 

* wskazuje istotność statystyczną wyznaczoną z pomocą dwustronnego testu t-Studenta w stosunku do próby 

kontrolnej; wartość p < 0,05 [opracowanie własne] 

Wyniki wskazują, iż niskie dawki IR mogą działać stymulująco zwiększając prędkość 

poruszania się komórek HCT116 w teście zdrapaniowym, w porównaniu z nienapro-

mienioną próbą kontrolną. Dawki wysokie nie zmieniają prędkości w porównaniu do 

nienapromienionej próby kontrolnej. 

4.3. Produkcja RFT w komórkach HCT116 pod wpływem IR 

Działanie IR może wpływać na zmianę poziomów RFT oznaczonych w komórkach 

HCT116 cytometrycznie. Wykonane pomiary ilości RFT w wybranych punktach 

czasowych eksperymentu, wskazują na czasowo- i dawkowo-zależne fluktuacje, co 

prezentuje wykres 3. Przedstawione wyniki zostały znormalizowane do próby kontrolnej. 

 

Wykres 3. Poziomy RFT oznaczone w czasie dla HCT116 poddanych działaniu 4 i 12 Gy, znormalizowane 

do nienapromienionej próby kontrolnej. Średnie z 3 pomiarow +/- SD [opracowanie własne] 
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Analiza RFT w HCT116 w trakcie trwania eksperymentu wykazała podniesienie 

ich poziomu w stosunku do nienapromienionej próby kontrolnej, zarówno dla niższych 

(4 Gy), jak i wyższych dawek (12 Gy) promieniowania IR. Wyraźny wzrost poziomu 

RFT zaobserwowano w 12 h eksperymentu dla komórek napromienionych 12 Gy, co 

może świadczyć o wtórnej fali wolnych rodników produkowanych w komórkach 

eksponowanych na wysokie dawki. 

5. Opis wyników 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż obserwując komórki 

z pomocą techniki mikroskopii w czasie rzeczywistym, pewna ich część różni się 

fenotypowo od pozostałych. Są to komórki o fenotypie „zwiadowcy” – guide cell, 

które posiadają szczególne cechy związane z ich migracją, analizowaną w teście 

zdrapaniowym. Cechy te to przede wszystkim: 

 poruszanie się na znaczne odległości w ściśle określonym kierunku, zwykle 

zgodnym z tropizmem do obszaru o niższej konfluencji; 

 możliwość migracji bez bezpośredniego kontaktu z pozostałymi komórkami 

w populacji, które zwykle poruszają się w sposób podobny; 

 tworzenie długich wypustek cytoplazmatycznych, które stanowią element powią-

zany z procesami migracji. 

Działając promieniowaniem jonizującym o niskiej dawce 0,2-4 Gy na komórki 

HCT116 o fenotypie „zwiadowcy” prawdopodobnie dochodzi do pobudzenia procesów 

związanych z ich migracją. Analizując wpływ dawek wysokich 8-12 Gy nie obserwuje 

się znaczących zmian w porównaniu z nienapromienioną próbą kontrolną. 

Analiza poziomów reaktywnych form tlenu w trakcie trwania eksperymentu 

wskazuje, iż wysokie dawki promieniowania jonizującego (~12 Gy) mogą przyczyniać 

się do zwiększenia produkcji RFT w większym stopniu niż dawki niskie (~4 Gy). 

6. Dyskusja 

Uzyskane wyniki mogą mieć znaczenie dla onkologii, gdzie radioterapię stosuje się 

w leczeniu nowotworów [17]. Napromienianie niskimi dawkami IR zwiększa potencjał 

migracyjny komórek o fenotypie „zwiadowcy”, może zwiększać ryzyko przerzutowania 

[18, 19]. Z kolei wysokie dawki IR zwiekszają stres oksydacyjny [20, 21]. Wpływ 

zwiększenia potencjału migracyjnego komórek HCT116 o fenotypie „zwiadowcy” na 

procesy przerzutowania pod wpływem IR nie został jeszcze dokładnie zbadany. 

Jednym z kolejnych aspektów przyszłych badań nad migracją komórek jest stworzenie 

narzędzia do analizy potencjału migracyjnego pojedynczych komórek w zależności od 

zastosowanej dawki IR. W przyszłości metoda ta mogłaby mieć zastosowanie 

w badaniach indywidualnej podatności nowotworu u pacjenta na przerzutowanie 

podczas stosowania protokołów terapeutycznych z zastosowaniam IR (medycyna 

spersonalizowana [22]). 

Obecnie badania potencjału migracyjnego populacji komórkowych stosuje się na 

etapie projektowania nowych leków przeciwnowotworowych do zastosowania 

w terapiach onkologicznych [23]. W szczególności tyczy się to substancji ukierun-

kowanych specyficznie na proces tworzenia przerzutów. Przykładem takiego leku jest 

zatwierdzony w 2014 roku w Unii Europejskiej korbozantynib (nazwa handlowa: 

Cometriq) – inhibitor c-MET blokujący przejście nabłonkowo-mezynchymalne (ang. 
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EMT) stanowiące kluczowy proces w rozpoczęciu przerzutowania komórek nowotwo-

rowych [24, 25]. Interakcje komórek nowotworowych i ich mikrośrodowiska, oddziały-

wania na ECM w powiązaniu ze zdolnościami wytwarzania enzymów proteo-

litycznych, metaloproteinaz MMP, leżą u podstaw zrozumienia dalszych procesów 

migracji pojedynczych komórek o fenotypie „zwiadowcy” w tkankach i organizmie. 
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Obserwacje przyżyciowe migracji komórek o fenotypie „zwiadowców”  

w teście zdrapaniowym pod wpływem promieniowania jonizującego 

Streszcznie 
Ruchliwość komórek jest ważna ze względu na zrozumienie procesu przerzutowania nowotworów. Wpływa 
na to promieniowanie jonizujące (IR) i stres oksydacyjny, które aktywują komórkowe szlaki sygnałowe. 
W teście zdrapaniowym (Wound Healing assay, WH) obserwacje mikroskopowe pokazują komórki 
o zróżnicowanej mobilności. 
Cel: Charakterystyka komórek o fenotypie tzw. „zwiadowców”, które w teście WH, potraktowane IR 
migrują na znaczne odległości i korelacja z poziomem reaktywnych form tlenu (RFT). 
Hodowle o konfluencji ok. 80% napromieniono IR w dawkach 0,2-12 Gy, następnie wykonano 96 h WH. 
Przyżyciowe obserwacje mikroskopowe, z akwizycją zdjęć co 1 h, przeprowadzono aparatem JuLi Stage 
(NanoEnTek). Zdjęcia analizowano z użyciem FiJi dla ImageJw wersji 2.1.0 / 1.53c. 
Śledzenie obiektów (trakowanie komórek) w WH ujawniło komórki o większej ruchliwości, fenotyp 
„zwiadowców”, w czole populacji. Komórki przemieszczały się szybciej na skraju niż w głębi populacji. 
Wynika to z inhibicji kontaktowej, gdy komórki w przegęszczeniu poszukują wolnych przestrzeni 
i migrują w kierunku niskiej konfluencji. Niskie dawki IR 0,2-2 Gy zwiększają mobilności „zwiadowców” 
bardziej niż dawki wysokie 4-12 Gy. Podobnie w radioterapii, niskie dawki nie zwiększają stresu 
oksydacyjnego, ale przyczyniają się do zwiększenia migracji komórek nowotworowych. 
SKNB uzyskało wsparcie w I edycji finansowania projektów studenckich kół naukowych oraz II edycji 
finansowania kształcenia zorientowanego projektowo (PBL) w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza, zgodnie z Rozporządzeniem nr 54/2020 oraz 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej 
z dnia 13 marca 2020 r.  
Słowa kluczowe: mikroskopia w czasie rzeczywistym, komórki zwiadowcy, migracja komórek, promie-
niowanie jonizujące IR, test zdrapaniowy (Wound Healing assay) 
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Live cell microscopy of "guide" phenotype expressing cells in wound healing 

assay after ionizing radiation exposure 

Abstract 

Cell motility is important to understand the processes of cancer metastasis. It is influenced by ionizing 

radiation (IR) and oxidative stress, which activate cell signaling pathways. In Wound Healing assay (WH), 

microscopy observations show cells with differing motility.  

Aim To characterize cells expressing the "guide" phenotype, which in WH assay migrate much further 

after IR exposure and to correlate their motility with reactive oxygen species levels (ROS). 

Cell culture with ~80% confluency was exposed to IR in 0.2-12 Gy doses, and a 96 h WH assay was 

carried out. Live cell imaging with 1h acquisition interval was conducted using the JuLi Stage system 

(NanoEnTek). The pictures were analyzed with FiJi for ImageJ 2.1.0 / 1.53c.  

Object tracking in WH assay showed cells with greater motility, expressing the "guide" phenotype, in the 

population edge. Cells migrated faster on the edge compared to the center of the population. It is due to 

contact inhibition, where overcrowded cells look for free space and migrate towards lower confluence 

areas. Low IR doses 0.2-2 Gy increase "guide" cells’ motility greater than high doses 4-12 Gy. Similarly in 

radiotherapy, lower doses do not increase oxidative stress, but contribute to higher motility of cancer cells. 

Students’ Scientific Society of Biotechnology was supported in the I edition of funding for student research 

and in the II edition of funding for Project Based Learning under the Excellence Initiative – Research 

University program. 

Keywords: live cell imaging, guide cells, cell migration, ionizing radiation, Wound Healing Assay 
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Rola cyklooksygenazy-2 w kancerogenezie  

1. Wstęp 

Cyklooksygenazy (COX) występują w postaci trzech izoenzymów: konstytutywnej 

COX-1, indukowanej COX-2 [1] oraz słabo poznanej COX-3 [2]. COX-1 i COX-2 są 

odpowiedzialne za syntezę prostanoidów z nienasyconych kwasów tłuszczowych, a ich 

najważniejszym substratem jest kwas arachidonowy. Aktywne kwasy tłuszczowe 

w reakcji cyklooksygenacji i peroksydacji są przekształcane do prostaglandyny G2, 

a następnie do prostaglandyny H2, która jest pośrednikiem do otrzymania prosta-

noidów, czyli prostaglandyn (PG), prostacyklin (PGI) oraz tromboksanów (TX). 

Jednym z najważniejszych produktów COX-2 jest prostaglandyna E2 (PGE2), znana 

jako czynnik prozapalnym o własnościach pronowotworowych [3]. Cyklooksygenaza-2 

umiejscowiona jest po wewnętrznej stronie błony retikulum endoplazmatycznego oraz 

w otoczce jądrowej a jej degradacja zachodzi w proteasomie [4]. 

Wyniki badań genetycznych i klinicznych wskazują, że nadekspresja COX-2 jest 

jednym z kluczowych elementów w kancerogenezie [5]. Pierwsze doniesienia sugerujące 

rolę prostanoidów w kancerogenezie dokonali w 1977 roku Bennett i wsp. [6], 

wykazując wyższe stężenie PGE2 w obrębie komórek nowotworowych jelita grubego. 

Kancerogeneza jest długotrwałym procesem prowadzącym do przemiany zdrowej 

komórki w komórkę nowotworową. Zmiany następują w 3 etapach: inicjacji, promocji 

oraz progresji. Podczas przebiegu inicjacji dochodzi do uszkodzenia DNA zdrowej 

komórki i w konsekwencji do powstania pojedynczej mutacji. Jeśli uszkodzenie nie 

zostanie naprawione lub nie dojdzie do apoptozy, następuje etap promocji, w trakcie 

którego pierwotnie zmutowana komórka może stać się komórką macierzystą nowo-

tworu. Podczas progresji nowotwór rozwija się i zyskuje zdolność do naciekania 

tkanek sąsiadujących oraz przerzutowania. W procesie kancerogenezy niezbędne są 

charakterystyczne cechy komórki, takie jak: niewrażliwość na czynniki indukujące 

apoptozę, potencjał replikacyjny, zdolność do angiogenezy, wytwarzanie czynników 

wzrostu, brak wrażliwości na sygnały inhibitorów wzrostu oraz sprzyjający 

powstawaniu nowotworu stan zapalny [7].  

COX-2 stymuluje pojawienie się i rozwój nowotworów, wpływa na zdolność do 

przerzutowania oraz znana jest jako inhibitor apoptozy i angiogenezy [8]. Potwier-

dzono, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem ekspresji COX-2 a rozmiarem guzów 

i ich skłonnością do przerzutowania [9]. Sugeruje się także, że zwiększona aktywność 

głównego metabolitu COX-2, czyli prostaglandyny E2 (PGE2) ma kluczowe znaczenie 

dla kancerogenezy [10]. Udowodniono, że cyklooksygenaza-2 bierze udział w powsta-

waniu i progresji, między innymi, nowotworów piersi [11], płuc [12, 13], jelit [14], 

żołądka [15], skóry [16], trzustki [17] oraz prostaty [18]. Zastosowanie środków 

blokujących COX-2 może mieć duży potencjał chemoprewencyjny [19], a zatem może 

                                                                
1 natalia.jamrozik@student.umed.wroc.pl, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/. 



 

Rola cyklooksygenazy-2 w kancerogenezie 

 

199 

odgrywać znaczącą rolę w terapii antynowotworowej. Badania Harris i wsp. [19] 

udowodniły, że stosowanie selektywnych inhibitorów COX-2 spowodowało znaczne 

zmniejszenie ryzyka zachorowania na cztery rodzaje nowotworów (71% w przypadku 

raka piersi, 55% w przypadku raka prostaty, 70% w przypadku raka okrężnicy i 79% 

w przypadku raka płuc) oraz ogólne zmniejszenie ryzyka o 68% dla wszystkich 

czterech nowotworów. Najpopularniejszymi inhibitorami COX-2 są niesteroidowe leki 

przeciwzapalne (NLPZ), mające działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe [20]. Leki 

tej grupy są obarczone dość licznymi działaniami niepożądanymi, między innymi 

mogą mieć niekorzystny wpływ na układ pokarmowy [21].  

Niniejsza praca ma na celu przybliżenie znaczenia roli cyklooksygenazy-2 w mecha-

nizmach nowotworzenia takich jak: oporność na apoptozę, nasilenie angiogenezy 

w obrębie guza, immunosupresja układu odpornościowego gospodarza, wzmożona 

proliferacja komórek oraz zdolność do tworzenia wtórnych ognisk nowotworowych. 

Opracowanie pozwoli przybliżyć najważniejsze aspekty procesów. Podjęta tematyka 

jest ważna w kontekście znaczenia enzymu jako cel terapeutyczny. Praca stanowi 

opracowanie przeglądowe o charakterze naukowym, do wyszukania literatury wyko-

rzystano bazy danych Google Scholar oraz PubMed. 

2. Stan zapalny 

Stan zapalny jest jednym z wielu induktorów kancerogenezy a jego występowanie 

uważane jest za promotor rozwoju nowotworu [22]. COX-2 jest enzymem proza-

palnym [23] ulegającym ekspresji w prawie wszystkich typach tkanek ludzkich. 

Występuje wzajemne pozytywne sprzężenie zwrotne między COX-2 a mediatorami 

zapalenia [24, 25]. 

3. Apoptoza 

Apoptoza jest naturalnym procesem zaprogramowanej śmierci komórki, niezbędnym 

do zachowania homeostazy tkankowej, prowadzącym do eliminacji szkodliwych, 

uszkodzonych lub zużytych komórek. Jest to mechanizm konieczny do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu, odbywający się na drodze zewnątrz- i wewnątrzpochodnej. 

Apoptoza zewnątrzpochodna jest inicjowana poprzez aktywację receptorów na 

powierzchni komórki przez cytokiny takie jak: TNFα, TRAIL czy FasL, uruchamiające 

kaskadę kaspaz oraz lizę komórki. Apoptoza wewnątrzpochodna poprzez zmiany 

potencjału błony mitochondrialnej prowadzi do utworzenia porów uwalniających do 

cytoplazmy komórki cytochromu c, które łącząc się z prokaspazą 9 i białkiem Apaf-1 

tworzą apoptosom, aktywujący kaspazę 9. Utworzony kompleks uaktywnia kaspazy 

wykonawcze, które prowadzą do śmierci komórki. Prawidłowe działanie szlaku oraz 

integralność błony mitochondrialnej zależą od równowagi pomiędzy białkami 

proapoptotycznymi takimi jak BID, BAK, BAX, BIK a białkami antyapoptotycznymi – 

BCL-2, BCL-XL i MCL-1. Wykazano, że nadmierna ekspresja COX-2 w komórkach 

nowotworowych hamuje apoptozę poprzez wzrost białek antyapoptotycznych BCL-2 

i MCL-1 w raku jelita grubego [26]. Udowodniono również, że inhibicja COX-2 za 

pomocą celekoksybu, aktywuje kaspazy-3 i promuje apoptozę [27]. Nadmierna eks-

presja cyklooksygenazy-2 może także spowolnić śmierć komórki poprzez opóźnienie 

progresji cyklu komórkowego w fazie G1 [28]. 
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4. Angiogeneza 

Angiogeneza odgrywa kluczową rolę w rozwoju i progresji guza, jest złożonym 

procesem polegającym na wytworzeniu własnej sieci naczyń krwionośnych przez 

komórki nowotworowe. Mechanizm umożliwia jednocześnie dostarczanie niezbędnych 

substancji odżywczych, progresję miejscową oraz odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu 

przerzutów. Do stymulacji angiogenezy dochodzi, gdy nad czynnikami antyangio-

gennymi przeważają czynniki proangiogenne. W stymulującym angiogenezę działaniu 

COX-2 pośredniczą głównie trzy produkty metabolizmu kwasu arachidonowego: 

TXA2, PGI2 i PGE2 [10]. Proangiogenne działanie tych eikozanoidów obejmuje 

między innymi wytwarzanie VEGF, znanego jako naczyniowo-śródbłonkowy czynnik 

wzrostu, który jest głównym stymulatorem neowaskularyzacji. Zatem jednoczesna 

inhibicja COX-2 przyczyniająca się do zahamowania VEGF powoduje zatrzymanie 

angiogenezy, umożliwiając wykorzystanie tego procesu jako możliwą terapię antyno-

wotworową. Nadekspresja COX-2 przyczynia się także do produkcji innych czynników 

proangiogennych, w tym czynnika wzrostu fibroblastów (bFGF), indukowanej formy 

syntazy tlenku azotu (iNOS) [29], a także tromboksanu A2 (TXA2), czynnika wpły-

wającego na migrację komórek endotelialnych [30]. Udowodniono, że COX-2 

związana jest ze wzrostem liczby naczyń krwionośnych w nowotworach u ludzi [31] 

a jej inhibitory, takie jak fikocyjanina, są w stanie hamować angiogenezę w komórkach 

raka piersi [32]. 

5. Immunosupresja 

Nadekspresja COX-2 poprzez nadprodukcję PGE2 wpływa na odpowiedź immuno-

logiczną i doprowadza do stanu immunosupresyjnego w środowisku nowotworowym 

[33] na korzyść komórek rakowych [34]. Prostaglandyny zatrzymują produkcję komórek 

układu odpornościowego, przyczyniając się w ten sposób do spowolnienia odpowiedzi 

immunologicznej. PGE2 zmniejsza liczbę limfocytów T i B, hamuje syntezę cytokin 

i osłabia aktywność cytotoksyczną komórek NK. Uzupełniającymi procesami, poprzez 

które prostaglandyna E2 zaburza układ odpornościowy, jest zatrzymanie produkcji IL-12 

i indukowanie produkcji IL-10, o której wiadomo, że ma działanie immunosupresyjne 

[35]. Innym sposobem działania na oporność immunologiczną, w której pośredniczy 

COX-2, jest indukowanie 2,3-dioksygenazy indoloaminy (IDO) w komórkach nowo-

tworowych [36]. Aktywność IDO w mikrośrodowisku guza prowadzi do obniżenia 

stężenia tryptofanu, który wpływa na limfocyty T, uznane za istotny element 

przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. Zatem nadekspresja COX-2 

może również przyczyniać się do powstawania guzów, zabezpieczając nowotwór przed 

prawidłowym działaniem układu odpornościowego. 

6. Proliferacja 

Zwiększona produkcja prostaglandyn, w której pośredniczy COX-2, przyczynia się 

do niekontrolowanej proliferacji komórek i prowadzi do stymulacji procesów 

nowotworowych, między innymi w nowotworach sutka u kobiet [37]. PGE2 wpływa 

także na ekspresję genu aromatazy cytochromu P450 (CYP19) i przyczynia się do 

syntezy estrogenu, który służy jako mitogen dla komórek nabłonka i jest niezbędny do 

rozwoju oraz progresji nowotworów estrogeno-zależnych [38]. Zarówno estrogeny 
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endogenne, jak i egzogenne stymulują proliferację komórek endometrialnych, pobu-

dzając je do wzrostu i podziałów [39]. Wykazano również, że elastaza neutrofilowa, 

ściśle powiązana z rozwojem nowotworów, stymuluje uwalnianie PGE2 z nabłonka 

oskrzeli poprzez aktywację COX-2 [40]. Możliwe zatem, że elastaza i COX-2 mogą 

działać synergistycznie, wywołując proliferację [41].  

7. Metaloproteinazy i przerzutowanie nowotworów 

Metaloproteinazy macierzy (MMP) są enzymami proteolitycznymi, biorącymi 

udział w fizjologicznych i patologicznych procesach przebudowy składników macierzy 

pozakomórkowej. Uczestniczą w procesach, takich jak apoptoza czy angiogeneza. 

MMP odgrywają ważną rolę w rozwoju nowotworów oraz procesie przerzutowania, 

ponieważ poprzez degradację składników błony podstawnej umożliwiają komórkom 

migrację. Wykazano, że nadekspresja COX-2 i MMP-13 jest ściśle związana 

z występowaniem i rozwojem raka żołądka i może stanowić wskaźnik referencyjny 

w leczeniu tego nowotworu oraz w prognozowaniu przebiegu choroby [42]. Udowod-

niono również, że prostaglandyna E2 nasila ekspresję MMP-2, która razem z MMP-9 

umożliwia progresję raka, inicjują naciekanie i proces przerzutowania. [43,44] 

8. Podsumowanie  

Powyższe informacje wskazują na niezwykle szeroką gamę funkcji pełnionych 

przez COX-2 i jej metabolity oraz ich kluczowe znaczenie podczas powstawania 

nowotworów. Aktywność cyklooksygenazy-2 powiązana jest z wieloma procesami 

fizjologicznymi, takimi jak apoptoza, angiogeneza czy proliferacja, które mają 

bezpośredni wpływ na kancerogenezę. Dalsze badania pozwolą na lepsze zrozumienie 

wpływu COX-2 na mechanizmy molekularne prowadzące do transformacji nowotwo-

rowej oraz mogą przyczynić się do opracowania nowych celów terapeutycznych przy 

wykorzystaniu enzymu jako potencjalnego biomarkera.  

Wykaz skrótów 

BAK – białko proapoptotyczne z rodziny BCL-2 

BAX – białko proapoptotyczne z rodziny BCL-2 

BCL-2 – rodzina białek pro- i antyapoptotycznych oraz białko antyapoptotyczne 

BCL-XL –inhibitorowe białko apoptozy 

bFGF – czynnik wzrostu fibroblastów 

BID – aktywatorowe białko proapoptotyczne 

BIK – białko proapoptotyczne 

COX – cyklooksygenazy 

COX-1 – postać konstytutywna cyklooksygenazy 

COX-2 – postać indukowana cyklooksygenazy  

COX-3 – postać ośrodkowa cyklooksygenazy 

CYP19 – gen aromatazy cytochromu P450 

FasL – białko transbłonowe typu II, cytokina z rodziny TNF 

IDO – 2,3-dioksygenaza indoloaminy 

IL – interleukina 

iNOS – indukowana forma syntazy tlenku azotu 

MCL-1 – białko antyapoptotyczne  

MMP – metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej 

NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne 
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PG – prostaglandyna 

PGE2 – prostaglandyna E2 

PGI – prostacyklina 

PGI2 – prostaglandyna I2  

TNFα – czynnik martwicy nowotworów 

TRAIL – białko błonowe typu II 

TX – tromboksan 

TXA2 – tromboksan A2 

VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyń 
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Streszczenie 

W ostatnich latach nastąpił dramatyczny wzrost liczby badań określających rolę cyklooksygenazy-2 (COX-2) 

w tworzeniu i zapobieganiu rozwojowi nowotworów. Istnieją dane sugerujące, że nadekspresja COX-2 ma 

kluczowe znaczenie dla kancerogenezy i może stanowić cel chemoprewencji. COX-2 odgrywa kluczową 

rolę w tworzeniu się guzów poprzez stymulowanie proliferacji, hamowanie apoptozy, stymulowanie 

angiogenezy, zwiększanie inwazyjności komórek oraz pośredniczenie w supresji immunologicznej. Wyka-

zano również, że proces kancerogenezy jest związany z podwyższeniem poziomu prostaglandyn (PG). 

W związku z tym inhibitory szlaku COX-2/PGE2 mogą być stosowane jako strategia terapeutyczna w lecze-

niu raka. W tym przeglądzie starano się wyjaśnić rolę COX-2 procesach znamiennych dla kancerogenezy. 

Słowa kluczowe: cyklooksygenaza-2, kancerogeneza, prostaglandyna E2 

Role of cyclooxygenase-2 in carcinogenesis 

Abstract  

There is a growing interest in the role of cyclooxygenase-2 (COX2) in cancer development and chemo-

prevention. A body of evidence has accumulated implying a critical role of the enzyme in stimulating 

cancer cell proliferation and angiogenesis, inhibition of apoptosis, enhancing cell invasiveness, and 

mediating immune suppression. Moreover, it has been shown that carcinogenesis is associated with 

prostaglandin E2 (PGE2) upregulation. Therefore, targeting COX2/PGE2 axis is viewed as a potential 

anticancer strategy. In this review, we aimed to summarize the role of COX2 in carcinogenesis. 

Keywords: cyclooxygenase-2, carcinogenesis, prostaglandin E2 
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Trójwymiarowe hodowle komórek raka piersi 

1. Wstęp 

W ludzkim ciele komórki raka piersi istnieją w trójwymiarowym (3-D) środowisku; 

jednak konwencjonalne hodowle komórek jednowarstwowych stosowane w badaniach 

biologicznych i toksykologicznych są dwuwymiarowe (2-D) [1-3]. Należy zastosować 

nowe technologie, aby zwiększyć zdolność do ulepszania istniejących modeli hodowli 

lub tworzenia nowych modeli. Modele nadające się do badań przedklinicznych muszą 

nie tylko odtwarzać patologię i zachowanie ludzkich guzów, ale także muszą być 

wysoce powtarzalne z przewidywalnymi punktami końcowymi. Tak więc, chociaż 

modele zwierzęce są cennymi narzędziami do badania tkanek nowotworowych, nie 

reprezentują one dokładnych zdarzeń genetycznych, które powodują raka piersi u ludzi. 

Dlatego potrzebny jest system doświadczalny zapewniający kontrolowane warunki 

i umożliwiający powtarzalne konfigurowanie eksperymentów, a także kwantyfikację 

procesów. Powinno to umożliwić ustanowienie skutecznego monitorowania wzrostu 

guza. 

Celem pracy było przedstawienie obecnie dostępnych metod hodowli komórko-

wych, które stosuje się w pracach in vitro. Dodatkowo nacisk położono na wykazanie 

różnic pomiędzy metodami hodowli dwu- i trójwymiarowej. 

2. Porównanie model 2D i 3D hodowli 

Niedawne pionierskie badania w dziedzinie raka piersi pokazały, że systemy kultur 

3-D mogą utrzymywać warunki in vivo [4-6]. Ponadto hodowla 3-D sprzyja wydajne-

mu masowemu transportowi składników odżywczych i produktów przemiany materii, 

aby zapewnić prawidłowy wzrost tkanek i poprawić dostarczanie tlenu do komórek. 

Stwierdzono, że hodowla trójwymiarowa w bioreaktorze typu hollow-fiber (HBR) 

symuluje in vivo środowisko sprzyjające wzrostowi tkanek i szczególnie dobrze 

symuluje przestrzenną organizację guzów litych [7]. HBR wykorzystuje puste włókna 

do dostarczania składników odżywczych i usuwania odpadów z mieszanej zawiesiny 

komórek. Ponadto HBR, w przeciwieństwie do innych technik hodowli komórkowych, 

zapewniają porowate wsparcie dla przyczepiania się komórek i przypominają warunki 

in vivo [8]. Hodowla komórkowa w układach jednowarstwowych jest podstawową 

procedurą w badaniach nad komórkami nowotworowymi i patogenezą wielu chorób. 

Zachowanie kultur monowarstwowych często znacznie różni się od zachowania guzów 

u pacjentów. Modele in vitro często nie odzwierciedlają wyraźnych różnic w morfologii 

komórek, unaczynieniu i zajęciu zrębu komórek nowotworowych in vivo. Hodowla 

komórek guzów litych o dużej gęstości przypomina bardziej pierwotny guz, np. pod 

względem ekspresji antygenów nowotworowych [9, 10]. Ponieważ hodowla tkankowa 

wymaga bardziej wyrafinowanych metod hodowli niż konwencjonalna hodowla 

w hodowli jednowarstwowej lub w zawiesinie, wyspecjalizowane techniki hodowlane 

                                                                
1 Koło Naukowe Biochemików URCell, Medical College of The University of Rzeszów. 
2 Department of Biochemistry and General Chemistry, Medical College of The University of Rzeszów. 
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mogą przyczynić się do przeprowadzenia hodowli tkankowej in vitro. W hodowli okre-

sowej zubożenie kluczowych składników odżywczych, nagromadzenie toksycznych 

produktów ubocznych, takich jak amoniak i mleczan, lub zmiany pH i osmolarności 

mogą prowadzić do śmierci komórek, ograniczając tym samym teoretyczną maksymalną 

gęstość komórek [11]. Ograniczenie to można przezwyciężyć, utrzymując stały poziom 

składników odżywczych i metabolitów przy użyciu układu HBR, który w zasadzie może 

wspierać hodowlę dużej liczby komórek ssaków. Ponadto należy zapewnić wystar-

czające natlenienie hodowli komórkowej. Technologia HBR umożliwia zwiększenie 

gęstości komórek w porównaniu z konwencjonalnymi procedurami hodowli komór-

kowej, prowadząc do trójwymiarowych struktur zwiększonych stężeń wydzielanych 

cząsteczek efektorowych, oferując tym samym unikalne środowisko hodowli komór-

kowej niedostępne w tradycyjnej hodowli o niskiej gęstości lub monowarstwowej. 

Technologia HBR ewoluowała jako alternatywa dla tradycyjnych metod hodowli 

komórkowych do produkcji komórek . Ponieważ żywotność komórek i proliferacja są 

kluczowymi czynnikami wskazującymi na powodzenie procedury hodowli, parametry 

te należy monitorować podczas hodowli. Aby sprawdzić żywotność hodowli komór-

kowej, często stosuje się zmiany morfologiczne. Dlatego też mikroskopia hodowli 

komórkowej jest wysoce pożądana, co obecnie nie jest możliwe w [12-15] przypadku 

dostępnego na rynku HBR. Ponieważ pobieranie komórek w HBR jest często 

niewygodne, a pobieranie komórek często nie jest reprezentatywne dla całej hodowli 

komórkowej, potrzebne są alternatywy dla procedur off-line. Guzy lite in vivo to 

złożone systemy, składające się z wielu heterogennych populacji komórek. Dlatego 

komórki nowotworowe hodowane w hodowlach 2-D są w najlepszym przypadku 

jedynie stosunkowo prostym modelem sytuacji in vivo. Wykazano na przykład, że 

wielowarstwowe hodowle 3-D a także komórki 3-D w sferoidach są bardziej odporne 

na leki cytostatyczne niż komórki w monowarstwach 2-D , co może być spowodowane 

zmieniona penetracja leków cytostatycznych w kulturze sferoidalnej. Z drugiej strony 

istnieje ogromne zapotrzebowanie na proste, ale realistyczne systemy testów in vitro 

do opracowywania nowych leków przeciwnowotworowych a także na racjonalne, 

nieempiryczne podejście do wyboru najbardziej odpowiedniego schematu chemio-

terapii dla indywidualnego pacjenta [16-17].  

3. Cechy hodowli 3D 

Ze względu na wchłanianie, dystrybucję w poszczególnych przedziałach organizmu, 

procesy metaboliczne i mechanizmy klirensu, leki in vivo wykazują charakterystyczną 

farmakokinetykę. Dlatego zalety stosowania 3-D HFB są następujące: (1) ciągłe 

dostarczanie do komórek składników odżywczych i tlenu, (2) ciągła detoksykacja 

hodowli, (3) hodowla komórek o gęstości > 10
7
 komórek/ml, (4) wspomaganie 

trójwymiarowego wzrostu komórek, (5) tworzenie mikrośrodowiska podobnego do in 

vivo, (6) kontrolowane dostarczanie substancji do komórek z profilami zależnymi od 

czasu, (7) mikroskopia, (8) monitorowanie żywotności wyhodowanych komórek bez 

zakłócania kultury w dowolnym momencie, (9) stężenie czynników rozpuszczalnych, 

pH, zawartość tlenu i skład gazu oraz (10) mała objętość hodowli w celu usprawnienia 

testów toksyczności in vitro. Modele systemy nadające się do badań przedklinicznych 

muszą nie tylko odtwarzać patologię i zachowanie ludzkich guzów, ale także muszą 

być wysoce odtwarzalne z przewidywalnymi punktami końcowymi. Kiedy linie 
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komórek piersi są hodowane na powierzchniach 2D, nie rekapitują zróżnicowanych 

struktur obserwowanych in vivo. Dlatego uznano, że systemy modeli 3D in vitro są 

potrzebne do badania biologii piersi w bardziej odpowiednim kontekście. Potrzebny 

jest system doświadczalny zapewniający kontrolowane warunki i pozwalający na 

powtarzalne ustawienie eksperymentu, a także kwantyfikację procesów. Bioreaktor 

z pustymi włóknami (HFB) odtwarza pseudofizjologiczne środowisko sprzyjające 

wzrostowi tkanki i szczególnie dobrze oddaje organizację przestrzenną guzów litych. 

HFB wykorzystuje puste włókna do dostarczania składników odżywczych i usuwania 

odpadów z mieszanej zawiesiny komórek. Parametry hodowli, takie jak temperatura, 

pH, gradienty biochemiczne i naprężenia mechaniczne są stale kontrolowane. Każde 

warunki hodowli można zmodyfikować, aby zbadać ich wpływ na wzrost różnych 

tkanek. Główny składnik HFB, wydrążone włókno, jest wykonane z materiału, który 

umożliwia hydrofobowe wiązanie białek z matrycą włókien i zapewnia porowate 

podłoże do przylegania komórek. Dostarczanie składników odżywczych i usuwanie 

odpadów odbywa się w sposób kontrolowany, symulując środowisko in vivo. Ponieważ 

dostarczanie składników odżywczych odbywa się od dołu do góry, komórki mogą 

swobodnie układać się jedna na drugiej, tworząc warstwę o grubości wielu komórek. 

W zależności od ich cech wzrostu, kultury te można utrzymywać przez dłuższy czas. 

HFB może wytwarzać hodowle 10
9
-10

10
 komórek, co pozwala na wielokrotne pomiary 

MR tych samych komórek, ponieważ cały bioreaktor można umieścić w magnesie, 

umożliwiając wielokrotne analizy MR. Warunki hodowli można również zmodyfi-

kować, aby zbadać ich wpływ na wzrost komórek.  

Guzy piersi są bardzo niejednorodne, przez co trudne do zbadania. Jednak różne 

linie komórkowe oferują kontrolowany i systematyczny sposób badania nowotworów. 

Linie komórkowe piersi mogą mieć różną morfologię, tempo wzrostu i białka na 

powierzchni komórki itp. Co pozwala na badanie molekularnych podstaw wzrostu guza. 

Linie komórkowe reprezentują nieograniczone samoreplikujące się źródło, które 

można hodować w prawie nieskończonych ilościach. Ponadto wykazują stosunkowo 

wysoki stopień jednorodności i można je łatwo zastąpić z zamrożonych zapasów, jeśli 

zostaną utracone w wyniku zanieczyszczenia. Jednak są wady. Linie komórkowe są 

podatne na dryf genotypowy i fenotypowy podczas ciągłej hodowli. Jest to szczególnie 

powszechne w częściej używanych liniach komórkowych, zwłaszcza tych, które były 

zdeponowane w bankach komórek od wielu lat. Subpopulacje mogą powstawać 

i powodować zmiany fenotypowe w czasie poprzez selekcję specyficznych, częściej 

używanych linii komórkowych, zwłaszcza tych, które były zdeponowane w bankach 

komórek od wielu lat. Najczęstsze linie komórkowe raka piersi przedstawiono w tabeli 1. 

Biorąc pod uwagę niektóre z obecnych technik pomiarowych, takich jak NMR, 

potrzebna jest trójwymiarowa proliferacja komórek o dużej gęstości i tworzenie się 

tkanek, co wymaga bardziej wyrafinowanych technik. W takim przypadku wymagane 

jest specjalne środowisko, które uzyskuje się i utrzymuje w określonym bioreaktorze. 

Bioreaktor odtwarza pseudofizjologiczne środowisko sprzyjające regeneracji tkanek 

i specyficzne dla trójwymiarowych kultur komórkowych. Ponadto bioreaktory można 

wykorzystać do badania czynników mechanicznych wpływających na regenerację 

tkanek dzięki kontrolowanemu środowisku. Istnieją dwa główne typy bioreaktorów: 

HFB i RWV. 
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Bioreaktor RVW pozwala na tworzenie sferoidalnych komórek kulturowych, które 

reprezentują zachowanie wczesnego stadionu nowotworu in vivo. Model ten szcze-

gólnie dobrze oddaje wrażenia przestrzenną guzów litych, w szczególności centrum 

martwicze i preferencyjne pozycje komórek inwazyjnych blisko powierzchni guza. 

Jednak bioreaktory RWV wytwarzają guzy o d 1 mm, co czyni je nieodpowiednimi do 

powtarzalnych badań MRI i MRS, które zawierają dużą ilość komórek i danych 

zebranych z tych samych komórek. Bioreaktory z pustymi włóknami pozostają metodą 

wyboru do produkcji od 100 mg do kilku gramów przeciwciał, białek rekombinowa-

nych lub hodowli 10
9
-5x10

10
 komórek. Moduły z pustymi włóknami mogą zapewnić 

ogromną powierzchnię w niewielkiej objętości, nawet 200 cm
2
 na ml. Pozwala to na 

przyłączenie dużej liczby komórek w bardzo małej objętości. Niezwykle wydajna 

wymiana składników odżywczych i produktów odpadowych zachodzi przez ściankę 

włókna, a właściwości filtracyjne włókna można regulować, aby zatrzymać poszcze-

gólne białka włókna. Ekstremalnie wysoki współczynnik filtracji brutto – współczynnik 

filtracji brutto typowego włókna celulozowego o 30 kD wynosi około 15 ml/min/cm
2
/ 

Hg ciśnienie/godz. Dla najwyższego kursu wymiany użyjemy HFBR o wielkości 

porów 0,1 μm. Normalna hodowla komórek ssaków w kolbie obrotowej występuje 

przy gęstości około 106 ml. Wysoka gęstość komórek skutkuje wysokim stężeniem 

wydzielanych białek, skuteczną infekcją wirusową i możliwością zmniejszenia zapo-

trzebowania na surowicę lub łatwiejszą adaptacją komórek do pożywki bez surowicy. 

Inną fundamentalną różnicą między bioreaktorami z pustymi włóknami a innymi 

technikami hodowli komórkowej jest to, że puste włókna tworzą porowate podłoże do 

przyczepiania komórek. Jest to sposób najbardziej podobny do wzrostu komórek in 

vivo. Ponieważ dostarczanie składników odżywczych odbywa się od dołu do góry, 

komórki mogą swobodnie gromadzić się jedna na drugiej, tworząc warstwę o grubości 

wielu komórek. Nie ma konieczności dzielenia komórek w bioreaktorze z pustymi 

włóknami. W zależności od ich cech wzrostu, kultury te można utrzymywać przez 

dłuższy czas.  

Najnowsze zdobycze technologii w zakresie hodowli komórek dotyczą inżynierii 

tkanek różnych organów [20-25].  

4. Wnioski 

Bioreaktor wykorzystuje puste włókna do dostarczania składników odżywczych 
i usuwania odpadów z mieszanej zawiesiny komórek. Bioreaktor można zdefiniować 
jako dowolny aparat, który stara się naśladować warunki fizjologiczne w celu utrzy-
mania i pobudzenia regeneracji tkanki. Parametry hodowli, takie jak temperatura, pH, 
gradienty biochemiczne i naprężenia mechaniczne są stale kontrolowane. Każde warunki 
hodowli można zmodyfikować, aby zbadać ich wpływ na wzrost różnych tkanek. 
W naszym doświadczeniu proponujemy bioreaktor perfuzyjny z pustymi włóknami; 
pożywkę hodowlaną należy stale odnawiać w celu dostarczania gazu i składników 
odżywczych do komórek oraz usuwania metabolitów. Zatem wymagany system 
perfuzyjny składa się zwykle z oksygenatora, pompy i zbiornika pożywki hodowlanej. 
Całość lub część pożywki hodowlanej można przeliczyć z lub bez dostarczania świeżej 
pożywki. Tkanki nowotworowe będą hodowane w rurkach szklanych (średnica wew-
nętrzna 4 mm, długość całkowita 60 mm) na pojedynczym porowatym włóknie pustym 
PVDF (średnica wewnętrzna 700 μm, średnica zewnętrzna 1300 μm, rozmiar porów 
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0,1 μm) połączonych na obu końcach gumą silikonową cement. Każda rurka zostanie 
podłączona do obwodu perfuzyjnego wykonanego z rurki z gumy silikonowej i wypo-
sażonego w interfejs pompy perystaltycznej i butelkę ze zbiornikiem na media. Po 
sterylizacji parowej obwód ten zostanie wypełniony pożywką do hodowli tkankowych. 
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Trójwymiarowe hodowle komórek raka piersi 

Streszczenie 
Proponujemy użycie bioreaktora z pustymi włóknami (HFBR) do hodowli linii komórkowych raka piersi 
MCF-7 i MDA-MB-453 w sposób kontrolny. Hodowla ex vivo zostanie wykorzystana do badania szlaków 
wzrostu komórek. Przeciwciała monoklonalne (Ab) znakowane fluorem i mierzone technikami MR pozwolą 
na pomiar wydajności Ab i kwantyfikację receptorów komórkowych. Dzięki zastosowaniu specjalnego 
pustego włókna, imitującego błonę komórkową, HFBR umożliwia wytwarzanie dużej koncentracji komórek 
(108 komórek/ml) na dużej powierzchni. Pożywki są dostarczane, a odpady usuwane w kontrolowany 
sposób, symulując środowisko in vivo. HFBR pozwala na wielokrotne pomiary MR tych samych komórek, 
ponieważ cały bioreaktor jest umieszczony w magnesie. W kulturach standardowych, takich jak sferoi-
dalne, odżywianie i transport odpadów odbywa się głównie poprzez dyfuzję i konwekcję; ponadto komórki 
należy przygotować do eksperymentu MR, zapobiegając mierzeniu tych samych komórek w kolejnych 
eksperymentach w celu zbadania żywotności tkanki i zmienności. 
Słowa kluczowe: trójwymiarowe kultury, bioreactor, komórki MCF-7 

Three-dimensional cultures of breast cancer cells 

Abstract 
We propose to use hollow fiber bioreactor to grow breast cancer cell lines MCF-7 and MDA-MB-453 in 
the control manner. The ex vivo culture will be used to study the cellular growth pathways. The monoclonal 
antibodies (Ab) labeled with fluorine and measured with MR techniques will allow the measurement of the 
Ab efficiency and the quantification of the cell receptors. Due to the application of a special hollow fiber, 
mimicking cell membrane, HFBR allows high concentration of cells (108 cells/mL) to be produced over 
a large surface. The nutritions are delivered and waste disposed on the controlled way simulating in vivo 
environment. HFBR allows multiple MR measurements of the same cells, as the entire bioreactor is placed 
in the magnet. In the standard cultures such as spheriodal, the nutrition and waste transport is mostly by 
diffusion and convection; furthermore cells need to be prepared for an MR experiment preventing the same 
cells being measured in subsequent experiments to study the tissue viability and variations.  
Keywords: 3D cell culture, bioreactor, MCF-7 cells 
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