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Malwina Kępa
1
 

Skala North Star Ambulatory Assessment (NSAA) 

jako przykład oceny funkcji motorycznych  

w dystrofii mięśniowej Duchenne’a 

1. Wstęp 

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD, ang. Duchenne Muscular Dystrophy) jest 
ciężką chorobą nerwowo-mięśniową sprzężoną z chromosomem X. Podłożem choroby 
jest mutacja w genie dystrofiny. Częstość występowania DMD szacuje się na 15,9 przy-
padków na 100 000 żywych urodzeń męskich w USA i 19,5 przypadków na 100 000 
w Wielkiej Brytanii [1]. Łączną częstość występowania na całym świecie wynosi 4,78 

na 100 000 [2]. Pierwsze objawy występują między 2. a 4. rokiem życia. Następ-

stwem osłabienia i zaniku mięśni są trudności ze wstawaniem z podłogi, chodzeniem po 
schodach oraz ze zmianą pozycji. Dominuje postawa z pogłębioną lordozą, przodopochy-
leniem miednicy, przerostem mięśni łydek (łydki Gnoma). Chód jest na palcach, nieeko-
nomiczny, „kaczkowaty”. Utrata funkcji chodu następuje zwykle miedzy 10. a 13. 
rokiem życia [3-5]. 

Stopniowo dochodzi również do pogorszenia czynności serca i układu oddecho-
wego. Przyjmuje się, że najczęstszą przyczyną zgonu młodych mężczyzn z DMD jest 
niewydolność krążeniowo-oddechowa [6, 7].  

Jednak dzięki standardom opieki i dostępu do nowych innowacyjnych metod 
leczenia nastąpiła poprawa jakości życia i uległa wydłużeniu oczekiwana długość życia 
[1, 8, 9]. 

DMD jest chorobą która wymaga monitorowania zarówno zmienności klinicznej, 
jak i wpływu leczenia farmakologicznego. Dlatego w celu określenia przebiegu choroby 
oraz uchwycenia istotnej klinicznie poprawy zaleca się stosowanie wiarygodnych 
metod oceny funkcjonalnych [10, 11]. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowy 
opis skali NSAA przeznaczonej głównie dla pacjentów chodzących. 

2. Standardy opieki w DMD 

W marcu 2018 opublikowano aktualizacje standardów opieki w DMD (ang. Stan-
dards of Care, SOC in DMD). Jest to obszerna praca składająca się z trzech części. 
W standardach wyróżniono 13 najważnejszych obszarów opieki [1, 12, 13]: 

 diagnoza i genetyka; 

 leczenie kortykosterydami; 

 rehabilitacja i ocena fizjoterapeutyczna;  

 odżywianie (leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, otyłość, dysfagia); 

 opieka endokrynologiczna, wzrost, dojrzewanie, niewydolność nadnerczy; 

 opieka pulmonologiczna w tym monitorowanie czynności płuc, wentylacja 
nieinwazyjna, wentylacja inwazyjna przez tracheostomie; 

                                                                
1 malwinakepa001@gmail.com, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne warszawskiego Uniwersytetu Medycz-

nego, Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Neurologii, www.fizjodyscyplina.pl. 

mailto:malwinakepa001@gmail.com
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 opieka kardiologiczna; 

 leczenie i diagnostyka osteoporozy; 

 opieka ortopedyczna i interwencje chirurgiczne (w tym przykurcze, skolioza, 
złamania); 

 podstawowa opieka zdrowotna; 

 postępowanie w nagłych stanach – oddział ratunkowy; 

 opieka psychospołeczna (opieka psychologiczna, wsparcie edukacyjne, socjalne, 
terapia zajęciowa, terapia mowy, języka); 

 zmiana opieki w ciągu całego życia (zagadnienia związane z planowaniem 
przyszłości chłopców z DMD począwszy od dzieciństwa do dorosłości. Plan 
powinien uwzględnić nabycie niezbędnego sprzętu i technologii, modyfikacje 
dostępności i transportu, a także kwestie zatrudnienia i wykonywania zawodu 
oraz kontynuowanie opieki interdyscyplinarnej przez całe dorosłe życie.)  

Dzięki podejściu interdyscyplinarnemu klinicyści mają wpływ na monitorowanie 
i przewidywanie skutków choroby [5]. Działania takie pozwalają na optymalizację 
opieki zdrowotnej i podjęcia leczenia osób z postępującą chorobą [12]. Wytyczne 
dotyczące rehabilitacji zawierają informacje na temat metod oceny funkcjonalnej 
zarówno dla pacjentów chodzących jak i niechodzących [1, 8].  

3. Metody oceny funkcji motorycznych w DMD – pacjent chodzący 

Skala NSAA została opracowana przez doświadczonych fizjoterapeutów zajmu-
jących się dziećmi z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Stworzyli oni arkusz oceny 
oraz szczegółowe instrukcje dotyczące procedury stosowania poszczególnych testów 
[1, 11].  

Ostatnio, zaktualizowana wersja NSAA została opracowana zgodnie z dogłębną 
analizą psychometryczną (Rascha) w celu poprawy interpretacji i uchwycenia kli-
nicznie znaczących zmian postępu choroby [14]. 

Za pośrednictwem brytyjskiej sieci North Star http://researchrom.com/masterlist/ 
view/18#form2 i bazy danych TREAT-NMD (www.treat-nmd.eu) jest możliwe syste-
matyczne gromadzenie informacji klinicznych na temat chłopców z DMD. Wcześniejsze 
badania wykazały, że stan funkcjonalny na początku badania jest ważnym wyznacz-
nikiem progresji choroby. Dlatego NSAA jest jedną z głównych skal wykorzystywaną 
w badaniach klinicznych [15-17]. 

3.1. Procedura badania  

NSAA ocenia zakres motoryki dużej. Przeznaczona jest dla ambulatoryjnych 
chłopców z DMD, tzn. zdolnych do samodzielnego chodzenia/biegania na 10 m [11]. 

Instrukcja do każdego zadania jest sformułowana tak, aby była łatwa do zrozumie-
nia np. punkt 14 „Czy możesz usiąść z pozycji leżącej”. Osoba oceniająca nie powinna 
wyjaśniać badanemu technik ruchu ze względu na to, że przyznawanie punktu powinno 
opierać się wykonaniu danego zadania w sposób jak najbardziej naturalny. W przy-
padku, gdy badany nie rozumie polecenia lub potrzebuje wyjaśnienia osoba oceniająca 
może pokazać, jak należy wykonać test [11].  

Test powinien być wykonany wg podanej kolejności formularza (tab. 1). Jest to 
istotne ze względu na utrzymanie zainteresowania dziecka i pozwala uniknąć zmęczenia. 
Daje to szanse na uzyskanie najbardziej realnego pomiaru sprawności. Podczas badania 
nie wolno korzystać z gorsetów, ortez np. AFO, butów. Wszystkie pozycje testowane 
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są boso. Pacjenci powinni być ubrani w lekką sportową odzież, która nie krępuje ruchów. 
Ze względów bezpieczeństwa osoba oceniająca powinna nadzorować badanego podczas 
wykonania zadania. Do przeprowadzenia testu potrzebne są odpowiednie wyposażenie 
i warunki w postaci wolnej przestrzeni około 12 metrów, stepu/stopnia, krzesła. Do 
pomiarów czasowych niezbędny jest stoper i taśma pomiarowa. Badanie skala NSAA 
zajmuje 10-15 minut [18]. 

3.2. NSAA (ang. North Star Ambulatory Assessment) 

Skala zawiera 17 pozycji (tab. 1). Ocenie podlegają zadania które są charaktery-
styczne dla przebiegu DMD. Podnoszenie głowy i stanie na piętach są częściowo 
obecne na wczesnym etapie choroby. Czynności takie jak wstawanie z podłogi i zmiany 
pozycji z leżącej do siedzącej i z siedzącej do stojącej stopniowo ulegają pogorszeniu. 
Natomiast zdolności do skakania i biegania nie są możliwe bez włączenia sterydo-
terapii. Pozycje czasowe (punkt 12 – wstanie z podłogi i 17 – bieg) są wykonane boso 
bez urządzeń pomocniczych. Czas jest zapisywany z dokładnością 0,1 s.  

Kryteria oceniania skalą NSSA: 

 wynik 2 = „normalny” – osiąga cel bez żadnej pomocy;  

 wynik 1 = metoda zmodyfikowana, ale osiąga cel bez fizycznej pomocy innej osoby; 

 wynik 0 = niezdolny do samodzielnego osiągnięcia celu. 
Całkowity wynik można uzyskać, sumując wyniki dla wszystkich indywidualnych 

testów. Wynik może wynosić od 0, jeśli wszystkie działania się nie powiodły do 34, jeśli 
wszystkie zadania zostały wykonane. Im wyższe wyniki tym lepsza sprawność moto-
ryczna [15]. 

Bardziej szczegółowe instrukcje i dodatkowe informacje na temat punktacji poszcze-
gólnych pozycji są dostępne na stronie TREAT NMD (http: //www.researchrom.com/ 
masterlist/view/18) [14, 17, 19]. 

Tabela 1. Skala NSAA  

Aktywność 2 1 0 Ocena 

1. Stanie Może stać samodzielnie 
bez kompensacji dłużej 
niż 3 sekundy 

Może stać 
samodzielnie, ale 
z kompensacją 

Nie może stać 
samodzielnie  
 

 

2. Chodzenie Może wykonać więcej 
niż 10 kroków  

Idzie na palcach, 
brak kontaktu piety 
z podłożem 

Utrata funkcji 
samodzielnego chodu, 
używa KAFO lub bez 
pomocy przechodzi 
krótki dystans 

 

3. Wstawanie 
z krzesła 

Wstaje z ramionami 
skrzyżowanymi na 
barkach 

Wstaje z podparciem 
o krzesło lub udo  

Niezdolny   

4. Stanie 
na jednej nodze –
prawa 

Potrafi stać na jednej 
przez 3 sek. nie musi być 
stabilny 

Stoi na jednej nodze 
tylko przez moment, 
używając 
kompensacji 

Niezdolny, potrzebuje 
trzymać się stołu lub 
osoby 

 

5. Stanie na 
jednej nodze –
lewa 

Potrafi stać na jednej 
nodze przez 3 sek. nie 
musi być stabilny 

Stoi na jednej nodze 
tylko przez moment, 
używa kompensacji 

Niezdolny, potrzebuje 
trzymać się stołu lub 
osoby 

 

6. Wejście na 
step – prawa 
noga 

Wchodzi przodem, 
samodzielnie 

Wchodzić bokiem, 
pochyla i/lub rotuje 
tułów 

Niezdolny do 
samodzielnego 
wykonania zadania 
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7. Zejście ze 
stepu – prawa 
noga 

Samodzielnie schodzi 
przodem, kontrolując 
nogę prawą 

Schodzi bokiem, 
zeskakuje lub 
potrzebuje wsparcia 
dłoni 

Niezdolny  

8. Wejście na 
step – lewa noga 

Wchodzi przodem, 
samodzielnie 

Wchodzić bokiem, 
pochyla i/lub rotuje 
tułów 

Niezdolny  

9. Zejście ze 
stepu – lewa 
noga 

Samodzielnie schodzi 
przodem, kontrolując 
nogę lewą 

Schodzi bokiem, 
zeskakuje lub 
potrzebuje wsparcia 
dłoni 

Niezdolny  

10. Podnoszenie 
głowy 

Unosi głowę z pełnym 
zgięciem szyi, głowa w 
linii środkowej,  

Unosi głowę, ale nie 
w linii środkowej 
brak pełnego zgięcia 

Niezdolny  

11. Przejście do 
siadu 

Zaczyna z pozycji leżącej 
do siadu prostego 

Odepchniecie się od 
obu ramion lub rąk, 
podciąga się za 
nogawki, używa 
rolowania lub obraca 
w kierunku podłoża 

Niezdolny   

12. Wstanie 
z podłogi  

Wstaje bez manewru 
Gowersa, może użyć 
jednej ręki ale nie na 
sobie 

Prezentuje, co 
najmniej jeden 
z elementów 
Gowersa 

Musi skorzystać ze 
wsparcia np. krzesło, 
ściana lub zadanie 
niemożliwe do 
wykonania 

 
 
 
Sec.  

13. Stanie na 
piętach 

Unosi obie stopy w tym 
samym czasie, wyraźnie 
stojąc na piętach licząc 
do 3 

Unosi tylko 
przodostopie lub 
wykonuje wyraźne 
zgięcie grzbietowe 
tylko jednej stopy 

Nie unosi 
przodostopia 

 

14. Skok Jednoczesne odbicie obu 
stóp 

Jedna stopa zawsze 
pozostaje na podłożu 
lub odbija się, ale 
brak wyskoku w górę 

Niezdolny, stopy nie 
odrywają się od 
podłogi 

 

15. Podskok na 

prawej nodze 

Pełny podskok, stopa 

traci kontakt z podłożem 

Zgina kolano i unosi 

piętę, ale nie odbija 
się od podłoża 

Niezdolny nawet do 

uniesienia pięty 

 

16. Podskok na 
lewej nodze 

Pełny podskok, stopa 
traci kontakt z podłożem 

Zgina kolano i unosi 
piętę, ale nie odbija 
się od podłoża 

Niezdolny nawet do 
uniesienia pięty 

 

17. Bieg (10m) Obie stopy nad ziemią 
(brak fazy podwójnej 
podporu) 

Szybki spacer, chód 
kołyszący, brak fazy 
lotu 

chodzić bez 
przyspieszania 

Sec. 

Wynik końcowy= /34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie podręcznika do oceny zdolności motorycznych ambulatoryjnych 

chłopców z DMD [18] 

4. Dyskusja 

 W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła znaczna poprawa w zakresie różnych podejść 

terapeutycznych dla pacjentów z DMD. Dlatego też istnieje ciągła potrzeba ulepszania 

badań klinicznych. North Star Ambulatory Assessment (NSAA) jest jednym z głównych 

narzędzi wykorzystywanych do oceny funkcjonalnej. Wykazuje ona dobrą korelację 

z innymi testami czasowymi jak z testem 6-minutowego chodu (6MWT) [11, 20]. 
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Pozwala na monitorowanie postępu choroby oraz ocenę skuteczności nowych terapii 

eksperymentalnych. Coraz częściej klinicyści biorą pod uwagę wiele aspektów wpły-

wających na zmienność choroby, co daje ciekawe wyniki w badaniach klinicznych.  

Badania prowadzone przez Pane et al. (2014) na 96-osobowej grupie pacjentów 

z DMD dostarczają danych podłużnych przy użyciu 6MWT i NSAA. Poszczególne 

oceny były rozłożone w przeciągu 3 lat tj. na początku badania po 12, 24, i 36 mie-

siącach [21]. Badania potwierdzają wcześniejsze doniesienia [22, 23] na temat tempa 

progresji choroby. W szczególności, przed ukończeniem 7 roku życia poprawa następuje 

w ciągu dwóch pierwszych lat. Po 7. roku obserwuje się ogólne pogorszenie spraw-

ności motorycznej. Badacze uwzględnili również wpływ zmiennych takich jak wiek, 

6MWT na początku badania i sterydy. Autorzy sugerują również, że brak pogorszenie 

w ciągu 12 miesięcy u młodych chłopców z wyjściową 6MWD powyżej 350 metrów 

daje potrzebę dłuższego czasu trwania badania lub konieczność ustalenia kryteriów 

włączenia tylko dla chłopców w wieku powyżej 7 lat. 

Munton et al. (2019) postawili hipotezę, że chłopców z DMD można pogrupować 

w grupy o podobnych trajektoriach funkcji ambulatoryjnych. W tym celu do pomiaru 

wykorzystano skalę North Star Ambulatory Assessment (NSAA) [19]. Podobnie jak 

w poprzednich badaniach zaobserwowano związek z innymi zmiennymi, takimi jak wiek, 

całkowity wynik NSAA na początku badania i genotyp. Analiza danych 395 chłopców 

z DMD w ramach dużego trwającego obecnie badania dotyczącego historii naturalnej 

potwierdziła ogólną tendencję do spadku wyników NSAA. Wcześniejsze badania przy 

użyciu 6MWT dają podobne wnioski a mianowicie wynik oceny funkcjonalnej jest 

ważnym kryterium pozwalającym na dopasowanie pacjentów na podgrupy o podobnym 

trajektoriach przebiegu [24, 25]. Badania te pokazują również związek miedzy szczy-

tową funkcją a wiekiem, w którym ten szczyt został osiągnięty. Zwykle progresja 

następuje szybciej u młodszych pacjentów, którzy osiągnęli szczytowy wynik niż 

u pacjentów, którzy osiągnęli szczytowy wynik w późniejszym wieku. 

Ricotti et al. (2016) opisują naturalną historię choroby na dużej kohorcie chłopców 

z DMD w Wielkiej Brytanii i we Włoszech [26]. Autorzy zbadali wpływ wieku na 

progresję choroby, zastosowanie glikokortykoidów w młodszej grupie pacjentów poniżej 

5. r.ż. oraz znaczenie genotypu na przebieg choroby. Do oceny posłużono się skalą 

NSAA. Wyniki pokazują, że po 7. r.ż. następuje całkowity spadek oceny NSAA o 4 

punkty na rok. Średnia wieku w momencie utraty funkcji chodu wynosiła 13 lat. Autorzy 

oszacowali, że 2 lata przed utratą funkcji chodu wynik NSAA wynosił 13/34 punkty. 

Dodatkowo wczesne włączenie glikokortykoidów w wieku od 3. do 5. lat dało dodat-

kowy przyrost funkcji motorycznej o 3 jednostki na rok do 7. r. ż. Podczas analizy 

efektu genotypu w skumulowanych kohortach Wielkiej Brytanii i Włoch, osoby 

z delecjami podatnymi na egzony 44 i 46 wynik NSAA spadał w wolniejszym tempie 

w ciągu 2 lat, podczas gdy delecje egzonów 51,53 wykazały szybszy spadek. Zwięk-

szona wiedza na temat naturalnego przebiegu choroby i zmiennych towarzyszących 

może pomóc w projektowaniu przyszłych badań klinicznych i lepszą interpretację 

wyników.  

Coraz częściej podkreśla się możliwość wykorzystania skal funkcjonalnych 

u młodych chłopców miedzy 3. a 5. rokiem życia. Mercuri et al. (2016) dostosowali 

skale NSAA do potrzeb najmłodszych pacjentów W tym celu zdefiniowali poszczególne 
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pozycje odpowiednie do wieku i zmienili system punktacji. Zmieniona wersja skali 

zawiera 8 pozycji dla chłopców w wieku 3 lat, 13 pozycji dla wieku 3,5 lat i 17 pozycji 

dla wieku 4 lat [27]. Poszczególne pozycje zostały specjalnie wybrane do oceny działań 

odzwierciedlających wzorzec osłabienia mięśni charakterystyczny dla DMD. Ponadto 

system punktacji pozwala na maksymalna ocenę wykonania zadania (2 punkty), jak 

również na wykorzystanie innych (punkt 1). Jest to charakterystyczne dla DMD 

i pozwala na większe szanse zaobserwowania możliwych zmian po interwencji tera-

peutycznej. Autorzy potwierdzili wcześniejsze ustalenia, że młodzi chłopcy z DMD 

często nabywają zdolności do wykonywania nowych umiejętności wraz z wiekiem, 

podczas gdy skakanie lub szybki bieg, nie mogą zostać osiągnięte nawet w wieku 4 lub 

4,5 roku. Nie jest to zaskakujące, ponieważ w DMD czynności te są osiągnięte tylko 

u chłopców przyjmujących steryd i nie zostały one uwzględnione w tym artykule. 

Podsumowując zmieniona wersja NSAA. może być stosowana u chłopców w wieku od 

3 r.ż. Pozwoli to na lepszą informację na temat zdobywania nowych umiejętności 

przez młodych chłopców z DMD [28, 29]. 

Sanctis et al. (2014) przebadali 147 typowo rozwijających się chłopców i 144 

chłopców dotkniętych dystrofią mięśniową Duchenne'a w wieku od 3 do 5 lat. Badania 

pokazują, ze chłopcy z DMD wykazali znacznie istotne niższe wyniki w porównaniu 

z grupą kontrolną dopasowana pod względem wieku. Wyjątek stanowiły pozycje 

stanie, chodzenie i unoszenie głowy powyżej 3 r.ż. stanie i chodzenie w granicach 4 r.ż. 

Ocena ambulatoryjna NSAA może być niezawodnie stosowana od co najmniej 4 r.ż. 

ponieważ przyjmuje się że, w tym wieku osiąga się wszystkie zdolności motoryczne 

oceniane skalą NSAA. Autorzy sugerują także, że projektując przyszłe badania kli-

niczne należy uwzględnić odpowiedni dobór grup tak. aby uniknąć tzw. „efektu sufitu” 

(maksymalnych zdolności funkcjonalnych) [30]. 

5. Wnioski 

Regularna ocena jest niezbędna do monitorowania stanu funkcjonalnego pacjentów 

z DMD. Jedną z metod powszechnie stosowaną w tej grupie chorych jest skala NSAA. 

Pozwala ona na rzetelną ocenę ewolucji zmian zachodzących wraz z postępem choroby. 

Rehabilitacja w DMD powinna mieć charakter wyprzedzający, tak aby przygotować do 

optymalnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Dlatego wydaje się zasadne korzy-

stanie z walidowanej skali NSAA, która może pomóc klinicystom w ocenie skutecz-

ności leczenia oraz w projektowaniu przyszłych badań klinicznych.  
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Skala North Star Ambulatory Assessment (NSAA) jako przykład oceny funkcji 

motorycznych w dystrofii mięśniowej Duchenne’a 

Streszczenie  

North Star Ambulatory Assessment (NSAA) została opracowana w celu oceny zmian zdolności motoryki 

dużej (tj. zdolność wstawania z podłogi, przechodzenia z siedzenia do stania, skakać, biegać i wchodzić/ 

schodzić po schodach) u chłopców z DMD. Niniejsza praca stanowi przegląd doniesień naukowych w zakresie 

wykorzystania skali NSAA jako wiarygodnego narzędzia pomiaru funkcji motorycznych u chorych na DMD. 

Badania z wykorzystaniem skali NSAA pokazują jej zastosowanie nie tylko do oceny stanu klinicznego 

pacjentów, ale także do projektowania badań klinicznych i planowania proaktywnej rehabilitacji. Obecnie 

obserwuje się praktyczne i merytoryczne uzasadnienie stosowania skali NSAA, która wpisała się do 

standardów oceny pacjentów z DMD. 

Słowa kluczowe: Dystrofia mięśniowa Duchenne’a, funkcja ambulatoryjna, naturalna historia choroby, 

standardy opieki, skala NSAA 

North Star Ambulatory Assessment (NSAA) as an example of motor function 

assessment in Duchenne muscular dystrophy 

Abstract  

The North Star Ambulatory Assessment (NSAA), was developed to evaluate changes in gross motor 

ability (i.e., ability to rise from the floor, move from sitting to standing, jump, run, and ascend/descend 

steps) in boys with DMD. The NSAA has been shown to be reliable in a multicentric setting and 

demonstrates clinical validity. This work provides an overview of the use the NSAA as reliable scale to 

measure ambulatory performance in boys with DMD. Many studies using the NSAA scale shows it’s not 

use only to assessment clinical conditions of patients but its effective in the design of clinical trials and 

guide proactive care, such as rehabilitation. Up to date there is a practical and substantive justification of 

the use NSAA scale, which was included in the standards of assessment patients with DMD. 

Keywords: Duchenne muscular dystrophy, ambulatory function, natural history, standards of care, North 

Star Ambulatory Assessment (NSAA) 
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Rola mechanizmów kompensacyjnych  

w procesie usprawniania pacjentów  

z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD) 

1. Wstęp 

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) jest ciężką chorobą genetyczną charakte-

ryzująca się uogólnionym i postępującym osłabieniem mięśni. Zaburzenie spowodo-

wane jest mutacją w genie dystrofiny zlokalizowanym na chromosomie Xp21. Częstość 

występowania szacuje się na około 1/6000 żywych urodzeń płci męskiej [1]. Objawy 

pojawiają się zwykle we wczesnym dzieciństwie miedzy 3. a 6. r.ż. W wywiadzie 

rodzice zgłaszają upadki, trudności z bieganiem, wstawaniem z podłogi i chodzeniem 

po schodach. Badanie przedmiotowe wykazuje obustronne, symetryczne osłabienie 

mięśni proksymalnych, które stopniowo nasila się, począwszy od kończyn dolnych. 

Utrata chodu zwykle następuje miedzy 10. a 13. r.ż. [2-4]. W miarę postępu choroby 

dochodzi do zaburzenia kontroli posturalnej która wpływa na stabilność tułowia, jak 

i mobilność i selektywność ruchów [5]. Okres nieambulatoryjny jest związany z postę-

pującym osłabieniem mięśni kończyn górnych oraz pogłębieniem przykurczów i defor-

macji stawowych, w tym skoliozy [6].  

W późniejszych etapach choroby dochodzi do zajęcia mięśni oddechowych i serca, 

z rozwojem niewydolności krążeniowo-oddechowej [7, 8]. W ostatnich latach nastąpił 

znaczny postęp w opiece specjalistycznej i badaniach naukowych nad DMD [9]. Prze-

strzeganie zaleceń w postaci kortykosteroidów, szeroko pojętej rehabilitacji oraz sprawne 

zarzadzanie układem oddechowym i krążenia spowolniły naturalny przebieg choroby. 

Obecnie DMD jest postrzegana jako choroba o charakterze bardziej przewlekłym ze 

wzrostem oczekiwanej długości życia [6, 9]. Najnowsze badania dają nadzieje na 

znalezienie leku modyfikującego naturalny przebieg choroby. Celem niniejszej pracy 

jest charakterystyka mechanizmów kompensacji powstałych w wyniku naturalnego 

przebiegu choroby. 

2. Wybrane kompensacje powstałe w wyniku przebiegu choroby 

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) jest związana z rozwojem licznych i zróżni-

cowanych kompensacji, które powstają w odpowiedzi na postępujące osłabienie mięśni 

[10]. Zaburzenia równowagi mięśniowej oraz rozwój przykurczy i deformacji stawo-

wych prowadzą do zmian m.in. w postawie ciała i w chodzie. Niemożność sprostania 

wymaganiom funkcjonalnym nasila zmęczenie i predysponuje do ograniczenia aktyw-

ności chorego [11]. Dlatego też znajomość mechanizmów kompensacyjnych znacznie 

ułatwia sposób oceny i planowania działań terapeutycznych.  
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2.1. Tułów 

Funkcja tułowia wydaje się stosunkowo dobra i stabilna w fazie ambulatoryjnej. 

Jednak w miarę rozwoju ograniczeń związanych z progresją choroby dochodzi do utraty 

funkcji chodu i osłabienia mięśni odpowiedzialnych za globalną stabilizację [12, 13]. 

Szczególnie jest to widoczne podczas wykonywania czynności życia codziennego np. 

sięganie, czesanie, mysie włosów, ubieranie się, transfery z użyciem ramion. Zadania 

te wymagają większego zaangażowania mięśni tułowia, co paradoksalnie prowadzi do 

ich zmęczenia i osłabienia [14]. Zależność między zwiększoną ruchomością mięśni 

tułowia a osłabieniem kończyn górnych może pomóc w planowaniu procesu terapii 

oraz edukacji w zakresie ergonomii pozycji siedzącej i technologii wspomagających [15].  

Peteers i in. (2019) wyjaśnili, w jaki sposób pacjenci z DMD wykorzystują kom-

pensacyjne ruchy tułowia w celu wykonania zadania. W badaniu wzięło udział 18 

chłopców z DMD i 25 zdrowych osób. Grupa badana miała większy zakres ruchomości 

tułowia podczas zadań sięgania do przodu i w bok niż grupa kontrolna. Badanie do-

starcza ważnych informacji na temat strategii kompensacyjnych w postaci zwiększonej 

ruchomości tułowia. Ruchy zgięcia tułowia są wykonywane podczas sięgania do 

przodu, podczas gdy ruchy boczne połączone z rotacją są wykonane w zadaniach się-

gania do boku. W dodatku ruchy kompensacyjne tułowia występują niezależne od 

poziomu trudności zadania (np. waga przedmiotu). Autorzy podkreślają, że chorzy na 

DMD używają najbardziej optymalnych strategii już w najłatwiejszych zadaniach. Jest 

to cenna informacja dla klinicystów, która potwierdza że dalsze zwiększanie trudności 

zadania może być niekorzystne dla badanego [16].  

Bulut i in. (2020) udowodnili, że siła mięśni tułowia, jego ruchomość i stabilność 

mają wpływ na funkcję kończyn górnych niezależnie od tego, na jakim etapie choroby 

znajduje się pacjent z DMD. W tym celu autorzy posłużyli się skalą oceny wydajność 

kończyn górnych (PUL, Performance of Upper Limb) i skalą kontroli tułowia (TCMS, 

Trunk Control Measurement Score). Grupa badana była w gorszym stanie wyjściowym 

tzn. nie poruszała się samodzielnie i miała gorszą funkcje kończyn górnych niż grupa 

kontrolna. Wyniki pokazują, że w planując proces rehabilitacji dzieci chorych na DMD 

konieczne jest uwzględnienie pracy nad mobilnością i stabilnością mięśni tułowia. 

Wydaje się, że jest to najlepszy sposób, aby zachować optymalną kontrolę tułowia 

podczas ruchów kończyn górnych [17]. Wcześniejsze badania Mazzone i in. (2009) 

pokazują jak zmienia się siła mięśniowa kończyn górnych w miarę postępu choroby. 

Ważnym miernikiem postępu choroby jest pomiar siły mięśni górnej partii ciała, 

szczególnie w okresach przejściowym i wózka inwalidzkiego [18]. 

2.2.  Postawa i chód 

 Narastające trudności funkcjonalne chłopców z DMD prowadzą do rozwoju zmian 

adaptacyjnych w układzie mięśniowo-szkieletowym. W sylwetce dzieci obserwuje się 

przerost mięśni łydek tzw. łydki Gnoma, przodopochylenie miednicy, pogłębione 

lordozy lędźwiowej i przesunięcia tułowia ku tyłowi. Dochodzi do nasilenia przy-

kurczów stawowych, początkowo ścięgna Achillesa i pasma biodrowo-piszczelowego, 

co ma swoje przełożenie na równowagę i chód [19]. Dzieci z DMD mają problem 

z utrzymanie pozycji stojącej. Obserwuje się również asymetrie postawy połączonej 

z kołysaniem zarówno w płaszczyźnie strzałkowej ja i czołowej [20, 21].  
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Rysunek 1. Analiza chodu pacjenta z DMD z podziałem na fazę podporu i przenoszenia wg kryteriów Rancho 

Los Amigos National Rehabilitation Center. Opracowanie własne [25, 26]  
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Badania Baptlista i in. (2014) pokazują, że odchylenia w postawie ciała u dzieci 

z DMD prowadzą do zaburzeń równowagi. Grupa dzieci z DMD wykazała istotnie 

statystycznie różnice w ustawieniu miednicy w płaszczyźnie strzałkowej niż grupa 

dzieci zdrowych. Wyniki badania pokazują, że nadmierne przodopochylenie miednicy 

prowadzi do kaskady zmian w postawie ciała. Dodatkowo nadmierna projekcja środka 

ciężkości do przodu przyczynia się do utraty równowagi i upadków. Niemniej jednak 

konieczne są dalsze badania, które tym razem powinny skupić się na wpływie przy-

kurczów zgięcia podeszwowego na ustawienie miednicy [22]. 

Adaptacje kinematokinetyczne powstałe na skutek postępu choroby wpływają na 

spadek ergonomii i prędkości chodu, zmniejszenie długości kroku i zwiększenie płasz-

czyzny podparcia. Klinicznie chorzy prezentują chód „kaczkowaty” (chód Trendelen-

burga lub miopatyczny). W wyniku osłabienia mięśni obręczy biodrowej i miednicy 

dochodzi do opadania miednicy po stronie nogi przenoszonej z przechyleniem tułowia 

na stronę nogi podporowej (objaw Duchenne) [23, 24]. 

Istnieje wiele kryteriów do oceny i analizy chodu. W przypadku pacjentów z DMD 

wykorzystuje się test 6 MWT (6-minutowego chodu). Jednak nie daje on informacji na 

temat jakości wzorca chodu. Dlatego do klinicznej analizy chodu powszechne stało się 

używanie podziału według Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center, 2001. 

Tamtejsi naukowcy zaproponowali podział cyklu chodu na 2 fazy: podporu (ang. 

stance phase) i przenoszenia (ang. swing phase), gdzie każda ma określony początek 

i koniec oraz określone „zadanie” (rys.1). Jakościowa analiza ruchów kompensacyjnych 

podczas cyklu chodu może pozwolić na rozpoznanie ważnych zmian powstałych na 

skutek progresji choroby [25, 26]. 

Badania De Carvalho i in. (2014) miały na celu opracowanie domeny chodu 

w Funkcjonalnej Skali Oceny DMD (FES-DMD-GD, Functional Evaluation Scale for 

DMD). Skala została opracowana na podstawie 102 filmów (analiza 2 filmów w od-

stępach 6-miesięcznych 51 chłopców z DMD). Dziesięcioro ekspertów stwierdziło, że 

FES-DMD-GD jest odpowiednia w celu zidentyfikowania i oceny często obserwo-

wanych odchyleń w chodzie u pacjentów z DMD. Poprzednie badania wykazały, że 

inne domeny Funkcjonalnej Skali Oceny DMD, FES-DMD (siadanie i wstawanie 

z krzesła; siadanie i wstanie z ziemi; chodzenie i schodzenie po schodach dawały dobry 

obraz choroby. FES-DMD umożliwia szczegółowy i indywidualny opis każdej z tych 

funkcji. Większość dzieci z DMD ma trudności z wykonaniem zadań wymagających 

zaangażowania mięśni antygrawitacyjnych. Dlatego też ocena tych punktów wydaje 

się istotna klinicznie, szczególnie pod koniec okresu ambulatoryjnego [27, 28]. Jednak 

powstałe adaptacje organizmu mogą zminimalizować trudności ekscentrycznej kontroli 

i szybszy postęp zaburzeń motorycznych. Wyniki badania pokazują, ze najczęstszy 

obraz kompensacyjny to podparcie kończyn górnych o kończyny dolne podczas wsta-

wania z podłogi (objaw Gowersa), hiperlordoza ledźwiowa i chód miopatyczny z nad-

miernym użyciem ramion, kołyszący, brak naprzemiennego wchodzenia i schodzenia 

po schodach, dodatkowe wsparcie ciała podczas innych zadań funkcjonalnych jak 

wchodzenie na stopień czy wstawanie z krzesła [29]. Autorzy sugerują, że warto jest 

posłużyć się innymi skalami do oceny funkcjonalnej w celu uzupełnienia diagnostyki 

i planowania interwencji terapeutycznych [26, 29].  
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3. Ocena funkcjonalna i fizjoterapia w DMD 

Kompleksowe działania zespołu medycznego, stosowanie sterydoterapii oraz poja-

wienie się nowych terapii eksperymentalnych doprowadziły do poprawy stanu fizycz-

nego i funkcjonalnego chorych z DMD. W marcu 2018 opublikowano aktualizacje 

standardów opieki w DMD, w których duże znaczenie ma odpowiednio wcześnie 

wprowadzona rehabilitacja. W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą: lekarz, fizjo-

terapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog, specjaliści od zaopatrzenia orto-

pedycznego i sprzętu wspomagającego. Głównym założeniem wielospecjalistycznej, 

skoordynowanej opieki są działania o charakterze wyprzedzającym, proaktywnym 

z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych pacjenta. Badanie fizjoterapeutyczne 

obejmuje pomiary pasywnych zakresów ruchu, długości i obwodów kończyn, ocenę 

postawy ciała, siły mięśniowej oraz wydolności układu oddechowego. Specjalistyczna 

ocena funkcjonalna obejmuje analizę wzorców ruchu i testy kliniczne specyficzne dla 

DMD. Stosowanie rzetelnej i miarodajnej oceny pozwala na przewidywanie i monito-

rowanie przebiegu choroby i projektowanie przyszłych badan klinicznych [11, 30]. Do 

głównych metod oceny funkcjonalnej zalecanych dla pacjentów z DMD należą: 

 Test 6-minutowego marszu, (6MWT – ang. 6 Minute Walk Test) Jest jednym 

z podstawowych testów wykorzystywanych u pacjentów z dystrofią mięśniową 

typu Duchenne’a. Początkowo został opracowany do oceny pacjentów z niewy-

dolność płuc i serca. 6MWT jest wykonany zgodnie z wytycznymi ATS (ang. 

American Thoracic Society). Celem badania jest przejście jak najdłuższego odcinka 

w ciągu 6 minut. Chory powinien dostosować tempo marszu do subiektywnych 

odczuć zmęczenia. Przerwę na odpoczynek należy odnotować w protokole badania 

z uwzględnieniem jej przyczyny [31, 32]. 

 Ocena ogólnej sprawności motorycznej, (NSAA- The North Star Ambulatory 

Assessment) jest wiarygodną, zwalidowaną skalą opracowaną specjalnie dla 

chorych z DMD. Skala NSAA składa się z 17 pozycji i została opracowana w celu 

oceny motoryki dużej (tj. zdolność wstawania z podłogi, przechodzenia z siedzenia 

do stania, skakania, biegania i wchodzić / schodzić na stopień). Wyniki mieszczą 

się w zakresie 0-34, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą funkcję moto-

ryczną. Każda pozycja jest oceniana od 0 do 2 gdzie 0 – niezdolny do samo-

dzielnego wykonywania; 1 – zdolny do wykonywania z pomocą lub kompensacja; 

2 – zdolny do wykonania zadania bez pomocy). Wykazano, że NSAA wykazuje 

trafność kliniczna i jest wykorzystywana w badaniach w wielu ośrodkach na 

całym świecie. Całkowity wynik wykazał również istotną korelację z testami 

czasowymi jak 6MWT czy 10-metrowy bieg, chód [33, 34]. 

 Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej, (PUL – ang. Performance 

of Upper Limb assessment) Skala składa się z 22 pozycji oceniających funkcję 
dominującej kończyny górnej. Dzieci, które uzyskują niższe wyniki w zadaniu 
wstępnym powinny przejść bezpośrednio do oceny łokcia i przedramienia bez 
wykonywania elementów oceny z poziomu barków. Każdy poziom kończyny 
górnej można mierzyć oddzielnie: 16 punktów na poziomie barków, 34 punktów 
na poziomie łokcia i przedramienia, 24 punktów na poziomie ręka-nadgarstek. 
Całkowity wynik wynosi 74 punkty, przy czym wyższe wyniki wskazują na 
lepszą funkcjonalność i wydajność kończyny górnej. Stwierdzono, że PUL jest 
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niezawodną oceną funkcji kończyny górnej i ma swoje zastosowanie od wcze-
snego stadium choroby do fazy nieambulatoryjnej [35, 36].  

 Skala Brooka i Vignos, ocena w skali Brooka jest przeznaczona dla kończyny 
górnej i składa się z 6 punktów. Punkt 1 – najwyższa ocena oznacza, że pacjenci 
są w stanie wykonać pełne krążenie rękami aż do złączenia dłoni nad głową. 
Punkt 6 jest najniższą oceną odpisująca stan, w którym chorzy nie są w stanie 
unieść rąk do ust i wykonywać innych czynności funkcjonalnych rękami. W skali 
Vignos ocena mieści się w przedziale od 1 do 10 punktów, gdzie 1 – oznacza, że 
pacjent potrafi samodzielnie wchodzić i schodzić po schodach natomiast 10 –
oznacza, ze pacjent jest całkowicie przykuty do łóżka. Zarówno skala Vignos, jak 
i Brooka wykazują korelacje z innymi testami funkcjonalnymi jak PUL i FES-
DMD [26, 29, 37]. 

 Badanie czynnościowe płuc (spirometria) jest prostym i nieinwazyjnym bada-
niem, które obejmuje pomiar natężonej pojemności życiowej płuc (FVC), czyli 
ilość powietrza, jaka może być wydychana przy maksymalnym wdechu oraz FVC1 
czyli natężonej pojemności wydechowej jednosekundowej. Ważne są również 
pomiary siły kaszlu określane jako pomiar szczytowego przepływu kaszlu (PCF) 
oraz siły mięśni oddechowych określane jako maksymalne ciśnienie generowanego 
przy wdechu (MIP), maksymalne ciśnienie generowane przy wydechu (MEP) [38]. 

Biorąc pod uwagę stan funkcjonalny pacjentów i tempo progresji, wyróżniamy 3 –
okresy choroby: „ambulatoryjny” (pacjent chodzący), „przejściowy” (chodzący z trudem, 
częściej korzystający z wózka inwalidzkiego) i „nieambulatoryjny” (pacjent niecho-
dzący). Dlatego też regularna ocena fizjoterapeutyczna jest potrzebna do monitoro-
wania postępu choroby i wyznaczenia konkretnych wytycznych na danym etapie 
choroby. Do najważniejszych celów fizjoterapii jest możliwość przedłużenia samo-
dzielności i niezależności chorych oraz poprawa jakości ich życia. Właściwa terapia 
powinna być prowadzona przy współpracy specjalistów wielu dziedzin, jak i rodzin 
chłopców z DMD. Program fizjoterapii powinien uwzględniać profilaktykę antyprzy-
kurczową i zapobieganie ciężkim deformacjom stawowym (skolioza), oddechową 
w tym zapobieganie ciężkim infekcjom oraz poprawę stanu funkcjonalnego chorego. 
Istotna jest również pomoc w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego 
(ortezy typu AFO na noc) oraz sprzętu wspomagającego (pionizatory, wózki inwa-
lidzkie z napędem silnikowym) [11]. Do niedawna ćwiczenia uważano za przeciw-
wskazane, a wielu pacjentów nie kwalifikowało się do fizjoterapii. Jednak obecnie 
zaleca się submaksymalna aktywność fizyczną do uczucia pierwszego zmęczenia np. 
jazda na rowerze, spacery, pływanie. Niezwykle istotne jest odpowiednie pozycjo-
nowanie pacjenta i nauka świadomego kontrolowania ciała w przestrzeni. Bazując na 
poziomach kontroli motorycznej i założeniach metody Proproceptywnego Torowania 
Nerwowo-Mięśniowego (PNF, ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), tera-
peuci są w stanie wypracować nawyk prawidłowej postawy co zapoczątkowane na 
wczesnym etapie choroby ułatwia dalszy proces terapii. Bezwzględnym przeciw-
wskazaniem są ćwiczenia siłowe z dużym obciążeniem i ćwiczenia oparte na skurczu 
ekscentrycznym ze względu na szybsze uszkodzenie włókien mięśniowych [39]. Nie-
mniej jednak należy pamiętać ze wczesność, ciągłość, powszechność i kompleksowość 
procesu rehabilitacji pozwala na skuteczne leczenie profilaktyczne i wydłużenie okresu 
ambulatoryjnego chorych z DMD [11, 30]. 
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4. Podsumowanie 

Zrozumienie niekorzystnego wpływu postępującego osłabienia mięśni i kaskady 

zmian z tym związanych ma istotne znaczenie w procesie monitorowania i planowania 

postepowania terapeutycznego pacjentów z DMD. Znajomość specyfiki mechanizmów 

kompensacyjnych daje możliwość przewidywania kolejność utraty zdolności moto-

rycznych. Regularna ocena funkcjonalna pozwala zaplanować właściwą interwencje, 

która w DMD ma charakter proaktywny z uwzględnieniem technologii wspomaga-

jących. Odpowiednie zarzadzanie mechanizmem kompensacji przerywa samonapędzające 

się koło ewolucji osłabienia mięśni, przykurczów i utraty zdolności funkcjonalnych 

tym samym wpływając na poprawę jakości życia chorych z DMD.  
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Rola mechanizmów kompensacyjnych w procesie usprawniania pacjentów 

z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD) 

Streszczenie  

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) charakteryzuje się uogólnionym i postępującym osłabieniem 

mięśni i prowadzi do całkowitej i nieodwracalnej niepełnosprawności. Szczególne znaczenie przypisuje się 

mechanizmom kompensacji, które pomagają sprostać wymaganiom życia codziennego. Regularne monito-

rowanie postępu choroby pozwala ocenić leczenie farmakologiczne, jak i zaplanować rehabilitację, która 

ma charakter proaktywny. 

Słowa kluczowe: Dystrofia mięśniowa Duchene’a, mechanizmy kompensacyjne, fizjoterapia, oceny 

funkcjonalne 

The role of compensatory mechanisms in the improvement process of patients 

with Duchenne muscular dystrophy (DMD) 

Abstract 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is characterized by generalized and progressive muscle weakness 

and leads to complete and irreversible disability. The most important particular is given to compensation 

mechanisms that help meet the demands daily of life. Regular monitoring of the disease progression allows 

to evaluate the pharmacological treatment as well as to plan the rehabilitation, which is proactive in nature. 

Keywords: Duchenne muscular dystrophy, compensation mechanisms, physical therapy, functional 

assessments 
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Mięsak pleomorficzny płuca lewego u kobiety w ciąży 

– opis przypadku 

1. Wstęp 

 Jednoczesne występowanie choroby nowotworowej i ciąży jest rzadkim zjawi-

skiem, choć coraz częściej występującym. Na świecie problem ten dotyka 1 na 1000 

kobiet spodziewających się dziecka. Najczęściej rozpoznawanymi nowotworami zło-

śliwymi są rak piersi, rak szyjki macicy oraz nowotwory hematologiczne. Dużo rzadziej 

diagnozuje się nowotwory złośliwe jajnika, układu pokarmowego, płuc, ośrodkowego 

układu nerwowego czy tarczycy. Do bardzo rzadkich postaci histologicznych nowo-

tworów złośliwych rozpoznawanych w ciąży należą mięsaki [1, 2]. Mięsaki to no-

wotwory pochodzące z pierwotnej tkanki mezenchymalnej (tkanki łącznej, kostnej, 

chrzęstnej, mięśni, tkanki tłuszczowej, naczyń, kości, chrząstki). W Europie rocznie 

stwierdza się je tylko u 4-5 osób na 100 000. Częściej chorują mężczyźni. Średnia 

wieku to 59 lat.  

W Polsce mięsaki tkanek miękkich stanowią 1% wszystkich rozpoznanych nowo-

tworów złośliwych u ludzi dorosłych, co daje 1000 przypadków rocznie. Najczęstsza 

lokalizacja mięsaków to kończyny (50%), jama otrzewnowa (20%), okolica zaotrzew-

nowa (15%), obszar głowy i szyi (10%) i inne (5%). Przyczyna rozwoju tego typu 

nowotworu jest najczęściej nieznana. Wyróżnia się kilka czynników istotnie zwięk-

szających ryzyko jego rozwoju, a mianowicie: 

 zespoły genetyczne: nerwiakowłókniakowatość typu NF1 (choroba von Reck-

linghausena) i NF2, zespół LiFraumeni, zespół Gardnera, zespół Wernera; 

 schorzenia takie jak: przewlekły obrzęk chłonny, schorzenia przebiegające 

z immunosupresją; 

 czynniki środowiskowe: radioterapia, ekspozycja na: herbicydy, pestycydy, 

polichlorek winylu [3]. 

Niezróżnicowany mięsak pleomorficzny obejmuje swoją nazwą nowotwory, które 

przypuszczalnie mogą być zaliczone do mięsaków, ale nie wykazują żadnej zdefinio-

wanej linii różnicowania. Istnieje duża różnorodność w wyglądzie zmian w ten sposób 

sklasyfikowanych od komórkowych nowotworów wrzecionowatych aż po pleomorficz-

ne nowotwory z cytomorfologią nabłonkową. Niezróżnicowany mięsak pleomorficzny 

może zatem pochodzić od różnych prekursorów [4].  

W klasyfikacji patomorfologicznej raka płuc według WHO z 2015 roku wymie-

niana jest grupa nowotworów o nazwie raki mięsakowate obejmujące rozpoznania 

histopatologiczne:  
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 rak mięsakowaty pleomorficzny (ang. pleomorphic sarcomatoid carcinoma);  

 rak wrzecionowatokomórkowy (ang. spindle-cell sarcomatoid carcinoma); 

 rak olbrzymiokomórkowy (ang. giant-cell sarcomatoid carcinoma);  

 mięsakorak (ang. carcinosarcoma);  

 blastoma płuc (ang. pulmonary blastoma) [5]. 
Raki mięsakowate należą do bardzo rzadko spotykanej grupy pierwotnych nowo-

tworów płuc. W ich budowie oprócz komórek wrzecionowatych i olbrzymich można 
wyodrębnić również komórki charakterystyczne dla raka gruczołowego, płaskonabłon-
kowego lub niezróżnicowanego. Charakteryzują się agresywnym przebiegiem oraz nie-
korzystnym rokowaniem. Rozpoznanie histopatologiczne może być postawione po ocenie 
patomorfologicznej pobranej do badania tkanki lub materiału pooperacyjnego [6]. 

Wiedza na temat przebiegu i postepowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet 
ciężarnych z rozpoznaniem choroby nowotworowej pochodzi najczęściej z opisów 
pojedynczych przypadków. Mało jest doniesień naukowych obejmujących grupę cho-
rujących kobiet ciężarnych na tyle dużą, aby wnioski z nich wyciągnięte odnosiły się 
do całej populacji. 

 W literaturze naukowej opisano dotąd tylko 60 przypadków rozpoznania raka płuc 
u kobiet spodziewających się dziecka. W większości przypadków były to kobiety 
palące tytoń [7].  

2. Opis przypadku 

2.1. Wywiad  

Pacjentka w wieku 45 lat, z rozpoznaniem: ciąża V, poród IV 15 tydzień ciąży, 
przyjęta do oddziału Patologii Ciąży z powodu występujących duszności i utrzymu-
jącego się kaszlu. W wywiadzie ogólnym choroba von Willenbranda typu II, krótko-
wzroczność wynosząca w obu oczach po 3,5 dioptrii. Wywiad rodzinny: rak prostaty 
i cukrzyca u ojca, rak jajnika u babci ze strony matki oraz rak płuc u brata matki. 
W badaniu przedmiotowym zaobserwowano na skórze czaszki żywoczerwony 1,5 cm 
guzek z gęstą siecią naczyń oraz osłuchowo stwierdzono wyraźnie ściszony szmer 
pęcherzykowy nad płucem lewym w polu dolnym i środkowym. Wywiad ginekolo-
giczny: menarche w 12. roku życia. Data ostatniej miesiączki to 06.07.2017 r. cykle 
miesiączkowe nieregularne, co 24-35 dni. Krwawienia były niebolesne, mierne, trwające 
8 dni. W 1998 roku histeroskopię z powodu przerostu endometrium oraz w 2012 r. 
przeszła laparoskopię usunięcia torbieli skórzastej jajnika lewego. Wywiad położniczy: 
rodziła trzykrotnie drogami i siłami natury (2006, 2010, 2015 roku) w 2013 przeszła 
poronienie i wyłyżeczkowanie jamy macicy. 

2.2. Przebieg obecnej ciąży 

Termin porodu obecnej ciąży wyznaczono na 13.04.2018 r. według reguły 
Naegellego, według badania USG na 24.04.2018 r.W I trymestrze ciąży wypadek komu-
nikacyjny bez obrażeń. Infekcja górnych dróg oddechowych. Po chwilowej poprawie 
duszący kaszel. Wdrożono leczenie antybiotykami. W 13. tygodniu ciąży hospitalizo-
wana ze względu na zagrażające poronienie. Po tygodniowej obserwacji pacjentkę 
wypisano w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem prowadzenie oszczędnego trybu 
życia oraz zażywania leków: Luteina 2 x 100 mg, Magnez 3 x 120 mg, No – Spa 3 x 
80 mg, Feroplex 2 x 40 mg, Witamina C 1 x 100 mg. 
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2.3. Badania obrazowe, endoskopowe 

RTG klatki piersiowej. W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej wykazano 

otorbiony płyn w szczelinie po lewej stronie, w polu dolnym zagęszczenia miąższowe. 

Zobrazowano wolny płyn w jamie opłucnej po stronie lewej.  

Bronchoskopia. W badaniu wykazano guza znacznie zwężającego oskrzele główne 

lewe, ale pobrane wycinki z uwagi na obecność zmian martwiczych były niekonkluzy-

wne. Zdecydowano o ponownym wykonaniu diagnostycznej sztywnej bronchoskopii. 

W dystalnym odcinku oskrzela głównego lewego wykryto guz pokryty masami martwi-

czymi/ropą. Uwidoczniono ujście oskrzela górnopłatowego, które było drożne, ale 

wpuklał się do niego fragment guza. Ujście oskrzela dolnopłatowego było niewidoczne, 

zasłonięte przez guz. Pomimo pobrania licznych wycinków ponownie nie uzyskano 

rozpoznania nowotworu. Zdecydowano o pobraniu do badania jednego z guzków 

podskórnych na klatce piersiowej. Na podstawie wyniku badania patomorfologicznego 

rozpoznano mięsaka pleomorficznego płuca lewego. 

Tomografia komputerowa klatki piersiowej (TK). W badaniu TK klatki pier-

siowej uwidoczniono duży płat płuca lewego, powiększone węzły chłonne wnęki oraz 

guzek w płucu prawym interpretowanym jako meta. Podjęto decyzję o wykonaniu w 18. 

tygodniu ciąży biopsji cienkoigłowej guza płuca lewego w znieczuleniu miejscowym.  

2.4. Diagnoza  

Całość obrazu klinicznego pozwoliło na postawienie ostatecznej diagnozy: mięsak 

pleomorficzny płuca lewego. 

2.5. Leczenie  

W związku z rozpoznaniem mięsaka pleomorficznego płuca lewego zapropono-

wano pacjentce terminację ciąży, na którą pacjentka nie wyraziła zgody. Zalecono 

również trzy kursy chemioterapii I linii według programu AP (Doksorubicyna, 

Paklitaksel) w schemacie ADM + DDP (Doksorubicyna 25 mg + Cisplatyna 35 mg), 

potem cięcie cesarskie oraz kontynuację leczenia po porodzie. Monitorowano stan 

płodu podczas kursów chemioterapii przy pomocy zapisów kardiotokograficznych 

(KTG) oraz cykliczne osłuchiwania czynności serca płodu za pomocą aparatu UDT. 

Przed każdym kursem chemioterapii wykonywano również USG płodu. Po trzecim 

kursie chemioterapii zdecydowano o wykonaniu USG jamy brzusznej oraz rezonansu 

magnetycznego bez podania środka kontrastującego. 

Wynik badania MR przeglądowego jamy brzusznej bez kontrastu wykazał: 
wysokie ustawienie lewej kopuły przepony. Wątroba, trzustka, śledziona, nadnercze, 

nerka prawa – bez zmian podejrzanych o meta. W dolnym biegunie nerki lewej zmiana 

lito – torbielowata 25 x 25 mm z cechami ograniczonej dyfuzji – podejrzenie zmiany 

meta. Kilka węzłów chłonnych okołoaortalnych pod naczyniami nerkowymi po stronie 

lewej do 8 mm (SD), pozostałe węzły trzewne i zaotrzewnowe nie przekraczają 5 mm. 

Bez płynu w otrzewnej. Poza tym narządy jamy brzusznej i miednicy zmian nie 

wykazują. 

Wynik badania MR mózgu i pnia mózgu bez kontrastu: w obu półkulach 

mózgu zmiany o charakterze meta otoczone strefą obrzęku: największa zmiana wpłacie 

ciemieniowym lewym – 16 mm włącznie z obrzękiem powoduje przesunięcie linii 
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pośrodkowej oraz układu komorowego w prawo i ok. 4,5 mm. Okolica podnamiotowa 

bez zmian. Zmiany meta na skórze głowy – największa po stronie prawej – 25 mm. 

Wynik badania MR klatki piersiowej bez kontrastu: w płucu lewym w płacie 

dolnym guz o średnicy 70 mm, poza tym liczne, mniejsze zmiany meta w obu płucach – 

do 12 mm. Poza tym zlewne obszary niedodmowo – naciekowe w płacie dolnym wzdłuż 

oskrzela dolnopłatowego. Nie widać ewidentnych powiększonych węzłów chłonnych. 

Bez płynu w jamach opłucnej. Ze względu na progresję zmian nowotworowych, 

pomimo stosowanej chemioterapii postanowiono o zakończeniu ciąży drogą plano-

wanego cięcia cesarskiego.  

W dniu 21.02.2018 r. w 30. tygodniu ciąży wydobyto córkę żywą niedonoszoną, 

o wadze 1350 g , długości 39 cm, ocenioną na 6-7-7-7 punktów w skali Apgar. Popłód 

po wydobyciu oddano do badania histopatologicznego. 

3. Dyskusja  

Choroba nowotworowa zdiagnozowana w czasie ciąży lub w okresie roku od uro-

dzenia dziecka jest zjawiskiem rzadko spotykanym, chociaż od wielu lat statystycznie 

wzrasta odsetek takiego rozpoznania. Związane jest to z coraz starszą populacją kobiet 

realizującą plany prokreacyjne (czwarta dekada życia) oraz ogólnym wzrostem zachoro-

wań na nowotwory złośliwe. U kobiet spodziewających się dziecka najczęściej rozpo-

znawane są nowotwory złośliwe, które zajmują pierwsze miejsca na liście chorób 

nowotworowych diagnozowanych w ogólnej populacji kobiet. Należy do nich cho-

ciażby rak piersi czy szyjki macicy. Coraz częściej rozpoznawany jest rak płuc, chociaż 

nadal są to pojedyncze przypadki [8, 9]. Objawy choroby w układzie oddechowym bez 

względu na jej podstawową przyczynę są dość charakterystyczne. Zgłaszane są 

najczęściej: kaszel i duszność oraz szybko pojawiające się zmęczenie. Jednak nie 

wskazują jednoznacznie na konkretny stan chorobowy, bo wymienione dolegliwości 

mogą sugerować proces zapalny związany z infekcją czy alergią jak również rozwój 

choroby nowotworowej. W przedstawionym przypadku pierwotnie uznano zgłaszane 

objawy za stan odpowiadający infekcji układu oddechowego. W związku z utrzymu-

jącym się kaszlem i narastającą dusznością i brakiem reakcji na antybiotykoterapię 

zdecydowano o wykonaniu badań diagnostycznych, wykonując rentgen płuc. Decydując 

się na diagnostykę rentgenowską w czasie trwania ciąży, należy dogłębnie rozważyć 

przydatność tej metody. Obecnie dopuszcza się wykonywanie takich badań jak: RTG 

płuc, mammografia, tomografia głowy, klatki piersiowej czy kończyn w sytuacjach 

koniecznych, przy zachowaniu odpowiedniej osłony dla płodu. Wynika to z faktu 

stosunkowo niewielkiej emisji szkodliwego promieniowania jonizującego przez stoso-

waną aparaturę. W przypadku RTG klatki piersiowej czy mammografii dawka skiero-

wana na płód wynosi 1-2mGy, a w przypadku tomografii komputerowej jamy brzusznej 

i miednicy 26 mGy. Za bezpieczną dla płodu dawkę promieniowania jonizującego 

uznaje się 50-100 mGy [9].  

Badanie rentgenowskie płuc jest podstawowym badaniem obrazującym w diagno-

styce schorzeń układu oddechowego. W zaprezentowanym przypadku w obrazie rentge-

nowskim zaobserwowano podejrzane zmiany: otorbiony płyn w szczelinie po lewej 

stronie, w polu dolnym zagęszczenia miąższowe oraz wolny płyn w jamie opłucnej po 

stronie lewej. W standardzie postępowania po otrzymaniu podejrzanego wyniku badania 

RTG należy niezwłocznie skierować pacjentkę na tomografię komputerową klatki 
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piersiowej. W szczególnych przypadkach zalecone jest wykonanie rezonansu magne-

tycznego klatki piersiowej. W czasie trwania ciąży jest to badanie uznane za stosun-

kowo bezpieczne pod warunkiem nie stosowania kontrastu (gadoliny) oraz skrócenia 

czasu trwania do minimum [7-9]. W prezentowanym opisie przypadku u pacjentki 

zdecydowano się wykonać bronchoskopię z biopsją zaobserwowanej zmiany, a następnie 

ze względu na niejednoznaczny wynik histopatologiczny tomografię komputerową 

klatki piersiowej. Tomografia rezonansu magnetycznego wykonana została w później-

szym czasie w celu oceny progresji choroby nowotworowej. Diagnostyka endoskopowa 

jest powszechnie stosowana w chorobach układu oddechowego. Największe znaczenie 

ma w przypadku istnienia zmian centralnie usytuowanych, mniejsze w zmianach 

zlokalizowanych obwodowo.  

Pozwala na wzrokową ocenę ewentualnych zmian oraz celowane pobranie 

fragmentów tkanek do badania histopatologicznego.  

W ten sposób staje się możliwe potwierdzenie bądź wykluczenie procesu nowotwo-

rowego. Przy pomocy badania histopatologicznego można postawić diagnozę co do 

morfologii, stopnia złośliwości, zaawansowania klinicznego nowotworu. Pozytywny 

wynik badania histopatologicznego uprawnia do podjęcia leczenia onkologicznego. 

Według zaleceń ekspertów do podstawowych badań w ramach patomorfologicznej 

diagnostyki raka płuca należą: 

 histologiczna ocena wycinka pobranego w czasie bronchofiberoskopii; 

 cytologiczna ocenę wymazu lub popłuczyn z oskrzeli; 

 histologiczna lub cytologiczną ocenę materiału uzyskanego za pomocą biopsji 

przez ścianę klatki piersiowej, oskrzela lub przełyku [10]. 

W zaprezentowanym przypadku kobieta miała wykonaną dwukrotnie bronchoskopię 

z biopsją uwidocznionego guza. Jednakże pobrane fragmenty nie były reprezentatywne 

dla postawienia ostatecznego rozpoznania. Pomiędzy bronchoskopiami wykonano 

również biopsję cienkoigłową płuca lewego, ale uzyskany materiał komórkowy 

i wykonane badania immunohistochemiczne nie pomogły w ustaleniu typu nowotworu. 

W przypadku braku możliwości pozyskania materiału do badania patomorfologicznego 

przy pomocy biopsji guza w obrębie tkanki płucnej zaleca się wykonanie biopsji 

węzłów chłonnych śródpiersia, biopsję węzłów obwodowych, badania cytologiczne 

plwociny, wysięku opłucnej, biopsję opłucnej, mediastinoskopię, mediastinotomię, 

bronchofiberoskopię fluorescencyjną połączoną z biopsją, kriobiopsję, torakoskopię, 

biopsję ogniska przerzutowego i w ostateczności torakotomię [10]. W przedstawionym 

przypadku pobrano materiał z ogniska przerzutowego na skórze i ostatecznie potwier-

dzono w badaniu histopatologicznym obraz mięsaka plemorficznego. Występowanie 

ognisk przerzutowych na skórze dotyczy wielu nowotworów. Statystycznie występują 

u 0,7-10,4% przypadków. W przypadku raka płuc najczęstszą lokalizacją jest obszar 

klatki piersiowej. Mogą one również dotyczyć owłosionej części głowy powodując 

łysienie. W przedstawionym przypadku w badaniu przedmiotowym przy przyjęciu do 

szpitala w celu diagnostyki zaobserwowano guzek na skórze czaszki z widoczną siecią 

naczyń. Według literatury zmiany skórne mogą być pierwszym objawem nowotworu, 

świadczyć o jego zaawansowaniu lub wznowie. W przypadku raka płuc sugerują 

najczęściej zaawansowany proces nowotworowy. Czas przeżycia chorych mieści się 

w granicach 6 miesięcy [11].  
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Aktualne wytyczne diagnostyki w kierunku raka płuc obejmują również badania 

molekularne. Wystąpienie przed 45. rokiem życia: chłoniaków, mięsaków, białaczek, 

nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego powinny skłaniać do diagno-

styki w kierunku zespołu Li i Fraumeniego [9]. W przedstawionym przypadku nie 

wykonano takiej diagnostyki.  

Podjęcie leczenia onkologicznego u kobiety ciężarnej jest z pewnością wyzwaniem 

dla lekarzy wielu specjalności. 

 Decyzje co do sposobu terapii powinny być rozważane przy obecności onkologa, 

położnika i neonatologa czy perinatologa. Uwaga specjalistów skupiona musi być 

zarówno na bezpieczeństwie terapii dla rozwijającego się płodu, jak i na przywróceniu 

zdrowia matce.  

Nadrzędnymi zasadami stosowanymi przy wyborze leczenia są: 

 zastosowanie najbardziej optymalnego leczenia nowotworu i ratowanie życia matki; 

 stosowanie chemioterapii jedynie w przypadku nowotworów chemiowrażliwych 

i chemiowyleczalnych; 

 zapewnienie maksymalnej ochrony płodu; 

 dążenie do zachowania zdolności rozrodczych matki w przyszłości [9]. 

Nowotwory w ciąży to rzadkie zjawisko i trudno opracować standardy postępowania 

w stosunku do wszystkich przypadków tej choroby. Polscy eksperci w dziedzinie peri-

natologii, ginekologii, neonatologii i onkologii w latach 2016-2017 dokonali opraco-

wania zasad postepowania w stosunku do nowotworów najczęściej rozpoznawanych 

u kobiet ciężarnych: rak piersi, rak szyjki macicy, guzy jajnika, nowotwory układu po-

karmowego, rak tarczycy. Opisali również zasady dla wybranych rzadko występu-

jących nowotworów w tym raka płuc [11].  

Z danych statystycznych wynika, że wśród znanych przypadków tej choroby (60 

opisanych) rozpoznanie najczęściej stawiano w II trymestrze ciąży i w 80% był to już 

proces mocno zaawansowany – w III i IV stadium.  

Średnia wieku kobiet to 39 lat [7]. W przedstawionym przypadku sytuacja rozpo-

znania nowotworu złośliwego nie odbiegała od innych znanych z literatury naukowej. 

Rozpoznano mięsaka plemorficznego płuc w II trymestrze ciąży już jako chorobę 

rozsianą.  

Postępowanie terapeutyczne zależy od stopnia zaawansowania choroby nowotwo-

rowej oraz wieku ciąży. W opisanym przypadku ze względu na IV stopień zaawanso-

wania klinicznego jedyną terapią było leczenie cytostatyczne. Zaproponowany system 

leczenia chemioterapią był zgodny z zalecanymi przez ekspertów cytostatykami 

(cisplatyna, taksany i karboplatyna) [7]. 

4. Podsumowanie  

W przedstawionym przypadku zaawansowany proces choroby nie dał żadnego 

wyboru co do drogi postępowania. Od chwili rozpoznania rokowanie było złe. 

W opisanym przypadku pacjentka odbyła trzy kursy chemioterapii. Podczas każdej 

sesji monitorowany był stan ogólny i położniczy ciężarnej oraz stan płodu. Ze względu 

na postepowanie choroby nowotworowej zdecydowano o zakończeniu ciąży poprzez 

cięcie cesarskie w 29. tygodniu jej trwania. Z doniesień naukowych wynika, że 

w większości znanych przypadków raka płuc u ciężarnych, ze względu na ich stan 
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ciążę, kończono jeszcze przed 35. tygodniem. Tylko 19% kobiet przeżyło ponad 12 

miesięcy od porodu [7]. Ze względu na możliwość przerzutów do łożyska i do płodu 

eksperci zalecają przekazanie łożyska do badania histopatologicznego po porodzie [7]. 

W przedstawionym przypadku postąpiono zgodnie z ich stanowiskiem. W momencie, 

kiedy istnienie nowotworu złośliwego było pewne ale nie znano jeszcze typu morfo-

logicznego zaproponowano pacjentce terminację ciąży, na którą się nie zgodziła. 

W literaturze naukowej trwa dyskusja czy takie postępowanie jest zasadne. Terminacja 

ciąży zgodnie z prawem jest dopuszczona w sytuacji zagrożenia życia matki. Są nowo-

twory, które ze względu na swój agresywny przebieg i szybkość rozwoju nie pozosta-

wiają możliwości odroczenia leczenia przeciwwskazanego w ciąży do czasu uzyskania 

przez płód możliwości życia poza łonem matki. Niepodjęcie leczenia na czas równo-

znaczne jest ze śmiercią pacjentki. Kobieta powinna mieć przedstawione wszystkie 

możliwości terapii, tak aby mogła świadomie podjąć decyzję [7]. W przedstawionym 

przypadku autorzy nie posiadają wiedzy na temat proponowanego leczenia po dokonaniu 

terminacji ciąży. Znany jest tylko brak zgody pacjentki na takie postępowanie.  
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Mięsak pleomorficzny płuca lewego u kobiety w ciąży – opis przypadku 

Streszczenie 

Mięsaki tkanek miękkich należą do bardzo rzadko występujących nowotworów u kobiet ciężarnych. 

Charakteryzują się agresywnym przebiegiem oraz niekorzystnym rokowaniem. Przyczyna ich rozwoju jest 

najczęściej nieznana. Do czynników ryzyka należą między innymi zespoły genetyczne oraz palenie tytoniu. 

Do chwili obecnej opisano 60 przypadków rozpoznania raka płuc u kobiet ciężarnych. Opis przypadku 

dotyczy kobiety w piątej ciąży, u której rozpoznano mięsaka pleomorficznego płuca lewego. Zaprezento-

wane postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne jest zgodne ze stanowiskiem ekspertów w dziedzinie 

onkologii i perinatologii przedstawionym w standardzie postępowania w przypadkach raka płuc u kobiet 

spodziewających się dziecka.  

Słowa kluczowe: nowotwory, leczenie, diagnostyka  

The pleomorphic sarcoma of the left lung in a pregnant woman – a case report 

Abstract 

Soft tissue sarcomas are very rare neoplasms in pregnant women. They are characterized by an aggressive 

course and an unfavorable prognosis. The cause of their development is mostly unknown. Risk factors 

include, but are not limited to, genetic syndromes and smoking. To date, 60 cases of lung cancer diagnoses 

in pregnant women have been described. The case report concerns a woman in her fifth pregnancy 

diagnosed with pleomorphic sarcoma of the left lung. The presented diagnostic and therapeutic procedure 

is consistent with the position of experts in the field of oncology and perinatology presented in the standard 

of care in cases of lung cancer in women expecting a child. 

Keywords: cancer, treatment, diagnosis 
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Rzadkie trombocytopatie 

1. Wprowadzenie 

Hemostaza to ogół zjawisk fizjologicznych, które z jednej strony odpowiadają za 
sprawne zatrzymanie krwawienia po przerwaniu ciągłości ściany naczyń krwionośnych, 
natomiast z drugiej strony za utrzymanie płynności krwi w świetle łożyska naczynio-
wego. Prawidłowa hemostaza jest warunkowana przez właściwe funkcjonowanie 
układu krzepnięcia oraz układu fibrynolizy. W procesie krzepnięcia krwi uczestniczą 
trombocyty (płytki krwi) oraz osoczowe czynniki krzepnięcia [1]. 

Skazy krwotoczne stanowią grupę chorób o zróżnicowanej etiologii, polegających 
na zwiększonej predyspozycji do krwawień. Skazy krwotoczne można podzielić na 
wrodzone oraz nabyte, a także na naczyniowe, osoczowe oraz płytkowe. Skazy krwo-
toczne płytkowe mogą wynikać ze zbyt niskiej liczby trombocytów w jednostce obję-
tości krwi lub być konsekwencją nieprawidłowej funkcji płytek krwi, przy prawidłowej 
ich liczbie [2]. 

Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury i przedstawienie najważniejszych 
informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat rzadkich genetycznie uwarun-
kowanych zespołów chorobowych, obejmujących zaburzenia funkcji płytek krwi. 

2. Zarys fizjologii płytek krwi 

Trombocyty, czyli płytki krwi, są niewielkimi komórkami pozbawionymi jądra ko-
mórkowego, powstającymi w wyniku fragmentacji cytoplazmy megakariocytów. Proces 
powstawania trombocytów jest stymulowany przez trombopoetynę oraz interleukinę 
11 (IL-11). W błonie komórkowej płytek krwi są zlokalizowane glikoproteiny, które 
można podzielić na integryny, białka bogate w leucynę, selektyny, immunoglobuliny, 
tetraspaniny oraz serpentyny. Wśród struktur wewnątrzkomórkowych płytek krwi 
można wyróżnić układ mikrotubul, system kanalików gęstych, a także następujące 
rodzaje ziarnistości: ziarnistości α, ziarnistości δ, lizosomy oraz peroksysomy. Adhezja 
płytek krwi do włókien kolagenowych wchodzących w skład podśródbłonkowej 
warstwy ściany naczynia lub aktywacja receptorów w obrębie płytek krwi przez ago-
nistów prowadzi do ich aktywacji oraz agregacji. Udział płytek krwi w procesie hemo-
stazy jest dwojaki: z jednej strony tworzą czop płytkowy, z drugiej zaś uczestniczą 
w aktywacji osoczowych czynników krzepnięcia [3]. 
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3. Anomalie receptorów dla białek adhezyjnych 

3.1. Płytkowy typ choroby von Willebranda 

Za pierwszą publikację, opisującą przypadek pacjenta z płytkowym typem choroby 

von Willebranda uważa się pracę Weissa z 1982 roku [4]. Płytkowy typ choroby von 

Willebranda wynika z mutacji genu GP1BA, który koduje glikoproteinę GPIbα i jest 

zlokalizowany na chromosomie 17. Choroba jest dziedziczona w sposób autosomalny 

dominujący. Płytkowy typ choroby von Willebranda dotychczas został opisany u 55 

osób na świecie [5]. 

Glikoproteina GPIbα wchodzi w skład kompleksu GPIb-IX-V i pełni funkcję 

płytkowego receptora dla czynnika von Willebranda. Czynnik von Willebranda (vWF) 

odgrywa kluczową rolę w hemostazie pierwotnej poprzez pośrednictwo w adhezji 

płytek krwi do cząsteczek kolagenu w miejscu uszkodzenia ściany naczynia krwio-

nośnego. Ponadto vWF stabilizuje czynnik VIII, chroniąc go przed degradacją [6]. 

Mutacja genu GP1BA leżąca u podłoża płytkowego typu choroby von Willebranda 

prowadzi do zwiększenia powinowactwa glikoproteiny GPIbα do vWF. Powstające 

kompleksy płytek krwi z vWF są usuwane przez komórki układu siateczkowo-śród-

błonkowego, co prowadzi do rozwoju małopłytkowości i skazy krwotocznej. Sympto-

matologia płytkowego typu choroby von Willebranda obejmuje objawy skazy krwo-

tocznej zwykle o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, krwawienia skórno-śluzów-

kowe, krwawienia z nosa oraz krwawienia po ekstrakcji zębów. W niektórych przy-

padkach, zwłaszcza po porodzie lub zabiegu operacyjnym, może dojść do krwawienia 

zagrażającego życiu [5]. 

3.2. Zespół Bernarda–Souliera 

Zespół Bernarda-Souliera został opisany w 1948 roku. Choroba występuje z czę-

stością około 1 przypadek na milion osób. Zespół Bernarda-Souliera zwykle jest dzie-

dziczony autosomalnie recesywnie. Podłożem genetycznym zespołu jest mutacja 

jednego z genów kodujących łańcuchy polipeptydowe elementów kompleksu GPIb-

IX-V (GP1BA, GP1BB, GP9). Do tej pory nie opisano przypadku mutacji GP5 jako 

podłoża zespołu. Mutacje wspomnianych genów przyczyniają się do upośledzenia 

wiązania czynnika von Willebranda do płytek krwi, wystąpienia zaburzeń w zakresie 

trombocytopoezy, a także osłabienia zdolności trombiny w niskim stężeniu do aktywacji 

trombocytów [7]. 

Gen GP1BA jest zlokalizowany na chromosomie 17, gen GP1BB na chromosomie 

22, zaś gen GP9 na chromosomie 3. Dla wymienionych genów dotychczas opisano 

odpowiednio 45, 38 oraz 28 różnych mutacji, których obecność jest związana z roz-

wojem zespołu Bernarda-Souliera [8]. 

Symptomatologia zespołu Bernarda-Souliera obejmuje objawy skazy krwotocznej, 

która może mieć ciężki przebieg. Charakterystyczną nieprawidłowością, którą można 

stwierdzić w oznaczeniu parametrów morfologii krwi obwodowej, jest makrotrombo-

cytopenia, czyli zmniejszona liczba płytek krwi oraz zwiększona objętość trombocytów, 

związana ze wspomnianym zaburzeniem przebiegu trombocytopoezy w przebiegu 

zespołu Bernarda-Souliera [9]. W badaniach laboratoryjnych można również stwier-

dzić brak agregacji płytek krwi indukowanej rystocetyną oraz prawidłową agregację 

pod wpływem fizjologicznych agonistów [10]. 
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3.3. Trombastenia Glanzmanna 

Trombastenia Glanzmanna została opisana po raz pierwszy w 1918 roku, stając się 

jedną z pierwszych poznanych jednostek chorobowych, których istotą jest zaburzenie 

funkcji płytek krwi. Trombastenia Glanzmanna jest chorobą dziedziczoną w sposób 

autosomalny dominujący, której podłożem jest mutacja genów ITGA2B oraz ITGB3 

zlokalizowanych na chromosomie 17, które kodują podjednostki tworzące gliko-

proteinę GPIIb/IIIa pełniącą funkcję receptora dla fibrynogenu [11]. Wykazuje także 

powinowactwo do czynnika von Willebranda oraz protrombiny. Cząsteczka GPIIb/IIIa, 

nazywana również integryną αIIbβ3, występuje w konformacji zdolnej do przyłączenia 

fibrynogenu jedynie w aktywowanych płytkach krwi. Integryna αIIbβ3 odgrywa kluczową 

rolę w procesie agregacji płytek krwi [12]. 

Wyróżnia się kilka typów trombastenii Glanzmanna: w typie I ekspresja GPIIb/IIIa 

w błonie komórkowej płytek krwi nie przekracza 5%, w typie II mieści się w zakresie 

5-20%, zaś w przypadku wariantu trombastenii Glanzmanna ekspresja GPIIb/IIIa 

przekracza 20%, ale są one dysfunkcyjne [13]. 

Symptomatologia trombastenii Glanzmanna obejmuje objawy skazy krwotocznej, 

najczęściej o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, które zwykle występują już we 

wczesnym dzieciństwie. Najczęściej występują krwawienia z nosa oraz dziąseł. Mogą 

wystąpić również poważne krwawienia w związku z miesiączką, po urazie oraz po 

operacji. Co interesujące, nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy genotypem 

a ciężkością objawów skazy krwotocznej. Stwierdzono, że ryzyko ciężkich krwawień 

maleje wraz z wiekiem [14]. 

3.4. Defekt receptora dla kolagenu 

W 1989 roku opisano przypadek kobiety z łagodnie wydłużonym czasem krwa-

wienia, u której wykazano brak glikoproteiny VI (GPVI) w obrębie trombocytów. 

U rodziców pacjentki ilość GPVI w obrębie płytek krwi stanowiła około 50% refe-

rencyjnej wartości. Z przeprowadzonych wówczas badań wywnioskowano, że GPVI 

pełni rolę receptora dla kolagenu [15]. 

Łańcuch polipeptydowy cząsteczki GPVI jest kodowany przez gen GP6 zlokali-

zowany na chromosomie 19 [16]. Dotychczas w literaturze opisano sześć przypadków 

skazy krwotocznej spowodowanej uwarunkowanym genetycznie defektem GPVI. 

Obraz kliniczny obejmuje objawy łagodnej skazy krwotocznej, takie jak zwiększona 

skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa i dziąseł, wydłużony czas 

krwawienia po niewielkich urazach, a także obfite krwawienia miesiączkowe u kobiet. 

Charakterystyczną cechą płytek krwi pobranych od chorych z tym zespołem jest brak 

agregacji pod wpływem kolagenu i konwulksyny [17-19]. W pracy opublikowanej 

przez Matus i wsp., w której przedstawiono cztery przypadki chorych pochodzących 

z różnych rodzin w Chile opisano także, że 5-letnia siostra jednego z pacjentów, mająca 

dokładnie tą samą mutację, nie prezentowała żadnych objawów skazy krwotocznej [19].  
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4. Anomalie receptorów dla rozpuszczalnych agonistów 

4.1. Defekt receptora dla ADP 

Adenozynodifosforan (ADP) jest czynnikiem działającym proagregacyjnie za 

pośrednictwem receptora P2Y1 oraz P2Y12. Receptor P2Y12 jest receptorem metabo-

tropowym sprzężonym z białkiem Gi i stanowi molekularny punkt uchwytu dla leków 

przeciwpłytkowych, takich jak tiklopidyna, klopidogrel, prasugrel oraz kangrelor [20]. 

Do tej pory nie opisano żadnego przypadku skazy krwotocznej w wyniku gene-

tycznie uwarunkowanej dysfunkcji receptora P2Y1. Opisano natomiast kilkanaście 

przypadków skazy krwotocznej, spowodowanej genetycznie uwarunkowaną dysfunkcją 

receptora P2Y12 (mutacja genu P2YR12), przy czym defekt może mieć charakter 

ilościowy lub jakościowy. Dysfunkcja receptora P2Y12 powoduje łagodne lub umiar-

kowane objawy skazy krwotocznej [21]. 

4.2. Defekt receptora dla tromboksanu A2 

Tromboksan A2 (TxA2) jest metabolitem kwasu arachidonowego, który jest syntety-

zowany w płytkach krwi i wykazuje działanie proagregacyjne oraz wazokonstrykcyjne. 

TxA2 wywiera swój efekt za pośrednictwem receptora metabotropowego sprzężonego 

z białkiem Gq. Łańcuch polipeptydowy receptora jest kodowany przez gen TBXA2R. 

Dotychczas opisano pojedyncze mutacje powodujące ilościową lub jakościową dys-

funkcję receptora dla TxA2 [22]. Genetycznie uwarunkowany defekt receptora dla 

TxA2 powoduje łagodne objawy skazy krwotocznej [10].  

5. Anomalie ziarnistości płytkowych 

5.1. Zespół Hermansky’ego-Pudlaka 

Nazwa zespołu Hermansky’ego-Pudlaka upamiętnia nazwiska dwóch czechosło-

wackich lekarzy, którzy w 1959 roku opublikowali dwa opisy przypadku chorych 

z typową symptomatologią tego zespołu [23]. 

Aktualnie wyróżnia się dziesięć typów zespołu Hermansky’ego-Pudlaka (ozna-

czanych symbolami od HPS-1 do HPS-10). Każdy typ zespołu Hermansky’ego-Pudlaka 

jest uwarunkowany mutacją innego genu (odpowiednio: HPS1, AP3B1, HPS3, HPS4, 

HPS5, HPS6, DTNBP1, BLOC1S3, BLOC1S6 i AP3D1). Dziedziczenie zespołu 

Hermansky’ego-Pudlaka jest autosomalne recesywne. W populacji ogólnej zespół 

występuje z częstością w zakresie od 1 na 1 000 000 do 1 na 500 000 osób. Wyjątkiem 

jest populacja mieszkańców Peurto Rico, wśród których częstość występowania zespołu 

HPS-1 wynosi 1 na 1 800 w wyniku efektu założyciela. Tym samym około 50% przy-

padków zespołu HPS-1 na świecie występuje właśnie u mieszkańców Puerto Rico [24]. 

Symptomatologia zespołu Hermansky’ego-Pudlaka obejmuje bielactwo skórno-

oczne oraz dysfunkcję płytek krwi, spowodowaną defektem ziarnistości δ. Ponadto 

symptomatologia poszczególnych typów zespołu obejmuje pewne charakterystyczne 

nieprawidłowości, takie jak: włóknienie płuc w przebiegu HPS-1, HPS-2 oraz HPS-4, 

ziarniniakowe zapalenie jelita grubego w przebiegu HPS-1 i HPS-4, czy też neutro-

penia skutkująca niedoborem odporności w przebiegu HPS-2 [25]. Stopień nasilenia 

objawów skazy krwotocznej jest zróżnicowany. W niektórych przypadkach zwiększona 

tendencja do krwawień jest niezauważalna, w innych natomiast występuje skłonność 
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do powstawania krwiaków nawet przy niewielkim urazie, a także nawracające krwa-

wienia z nosa i dziąseł, przedłużone krwawienia miesiączkowe oraz nasilone krwawienia 

związane z procedurami stomatologicznymi lub chirurgicznymi [24]. 

5.2. Zespół Chediaka-Higashiego 

Zespół Chediaka-Higashiego został opisany po raz pierwszy w 1943 roku. Jest bardzo 

rzadką chorobą spowodowaną mutacją genu CHS1/LYST, zlokalizowanego na chromo-

somie 1, który koduje białko LYST, odgrywające istotną rolę w regulacji transportu 

lizosomów, melanosomów oraz ziarnistości δ płytek krwi. Dotychczas na świecie 

opisano około pięćset przypadków choroby. W przebiegu zespołu Chediaka-Higashiego 

występują łagodne lub umiarkowane objawy skazy krwotocznej, a ponadto albinizm, 

zaburzenia neurologiczne oraz niedobór odporności skutkujący nawracającymi infek-

cjami, zwłaszcza skóry i układu oddechowego, najczęściej wywołanymi przez pacior-

kowce i gronkowce. Chorzy najczęściej umierają przed ukończeniem 10. roku życia 

[10, 26].  

5.3. Izolowany defekt ziarnistości δ 

Izolowany defekt ziarnistości δ najprawdopodobniej stanowi niejednorodną patoge-

netycznie grupę zaburzeń. Podłoże genetyczne nie zostało dotychczas dokładnie 

poznane. Symptomatologia obejmuje objawy łagodnej lub umiarkowanej skazy krwo-

tocznej. Opisywano również przypadki bezobjawowe. Uważa się, że izolowany defekt 

ziarnistości δ odpowiada w rzeczywistości za istotny odsetek przypadków łagodnej 

skazy krwotocznej o niejasnej etiologii [10]. 

5.4. Zespół szarych płytek 

Zespół szarych płytek został opisany po raz pierwszy w 1971 roku przez Raccuglia 

[27]. Dotychczas opisano około sto przypadków chorych cierpiących z powodu tej jed-

nostki chorobowej. Zespół szarych płytek polega na zaburzeniu gromadzenia ziarnistości 

α w obrębie płytek krwi, co powoduje, że stają się one duże i zniekształcone, zaś 

w obrazie mikroskopowym są widoczne jako szare i bezziarniste. Podłożem genetycznym 

tej choroby jest mutacja genu NBEAL2, zlokalizowanego na chromosomie 3 (dziedzi-

czenie autosomalne recesywne) lub genu GFI1B, zlokalizowanego na chromosomie 9 

(dziedziczenie autosomalne dominujące). Wobec braku lub zmniejszonej liczby ziarni-

stości α dochodzi do pogorszenia zdolności płytek krwi do magazynowania substancji, 

które są w nich gromadzone w warunkach fizjologicznych, takich jak m.in. płytko-

pochodny czynnik wzrostu (PDGF) oraz transformujący czynnik wzrostu β (TGF-β). 

U chorych z zespołem szarych płytek substancje te są uwalniane z megakariocytów, co 

prowadzi do włóknienia szpiku kostnego. Symptomatologia zespołu obejmuje objawy 

łagodnej lub umiarkowanej skórno-śluzówkowej skazy krwotocznej, przy czym krwa-

wienia pourazowe mogą być poważne. W badaniu fizykalnym często można stwierdzić 

splenomegalię. Opisywano przypadki kobiet z rozpoznanym zespołem szarych płytek, 

u których występowały na tyle masywne krwawienia miesięczne, że stały się przy-

czyną niedokrwistości wymagającej transfuzji [28].  
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5.5. Skaza płytkowa Quebec 

Skaza płytkowa Quebec polega na zwiększeniu aktywności urokinazowego aktywa-

tora plazminogenu (u-PA) w płytkach krwi. Ponadto występują wtórne zmiany białek 

magazynowanych w ziarnistościach α płytek krwi. Dziedziczenie jest autosomalne 

dominujące. Dotychczas choroba została opisana u około 40 osób na świecie, wśród 

których wszyscy byli mieszkańcami prowincji Quebec w Kanadzie [10]. 

Genetycznym podłożem choroby jest tandemowa duplikacja genu PLAU. Dodatkowa 

kopia genu PLAU znajduje się wówczas przed wzmacniaczem transkrypcji, który 

w normalnych warunkach odpowiada za ekspresję genu VCL na wysokim poziome, ale 

ma ograniczony wpływ na ekspresję genu PLAU [29]. Stwierdzono, że u chorych ze 

skazą płytkową Quebec ekspresja genu PLAU w megakariocytach jest ponad stukrotnie 

większa niż u zdrowych osób [30]. 

Symptomatologia skazy płytkowej Quebec obejmuje krwawienia dostawowe, 

wylewy podskórne, krwiomocz, krwawienia z nosa, a także przedłużone krwawienia 

miesiączkowe. Opisano pojedyncze przypadki groźnych krwawień wewnątrzczasz-

kowych [10].  

6. Anomalie dróg przekazywania sygnału 

6.1. Zespół Ghosal 

Zespół Ghosal (ang. Ghosal hematodiaphyseal dysplasia syndrome) został opisany 

po raz pierwszy w 1957, natomiast w 1988 roku ukazała się publikacja opisująca 

pięcioro dzieci z tym zespołem wraz z dokładną charakterystyką typowych nieprawi-

dłowości w badaniach dodatkowych [31]. Ten rzadki, dziedziczony autosomalnie rece-

sywnie zespół chorobowy jest uwarunkowany mutacją genu kodującego syntazę 1 

tromboksanu A (TBXAS1), który jest zlokalizowany na chromosomie 7. Charakte-

ryzuje się upośledzeniem hematopoezy na skutek włóknienia szpiku kostnego oraz 

dysplazją nasad i trzonów kości długich. Objawy skazy krwotocznej zwykle są łagodne. 

Syntaza tromboksanu A jest enzymem odpowiadającym za przekształcenie prostaglan-

dyny H2 do tromboksanu A2, który jest syntetyzowany w płytkach krwi i wykazuje 

działanie proagregacyjne oraz wazokonstrykcyjne. Obniżona synteza tromboksanu A2 

tłumaczy zaburzenia agregacji płytek krwi u pacjentów z tym zespołem [32, 33].  

6.2. Niedobór cytozolowej fosfolipazy A2α 

Niedobór cytozolowej fosfolipazy A2α jest zespołem dziedziczonym autosomalnie 

recesywnie, wynikającym z mutacji genu PLA2G4A zlokalizowanego na chromosomie 

1 [34]. Fosfolipaza A2α katalizuje hydrolizę wiązania estrowego w pozycji sn-2 glicero-

fosfolipidów, prowadząc do uwolnienia cząsteczek wolnych kwasów tłuszczowych, 

w tym kwasu arachidonowego będącego substratem dla syntezy eikozanoidów, do 

których należy tromboksan A2 [35]. 

Pierwszy przypadek niedoboru cytozolowej fosfolipazy A2α opisano w 2008 roku 

u 45-letniego Amerykanina pochodzenia włoskiego, u którego stwierdzono obniżone 

stężenie metabolitów eikozanoidów w stosunku do zakresu wartości referencyjnych, 

tendencję do tworzenia mnogich owrzodzeń przewodu pokarmowego, niedokrwistość, 

niedobór żelaza, a także kilkukrotne epizody krwawień do światła przewodu pokarmo-

wego. U chorego nie stwierdzono jednak innych objawów wskazujących na skazę 
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krwotoczną. W badaniach laboratoryjnych dotyczących oceny funkcji płytek krwi 

stwierdzono upośledzenie agregacji trombocytów pod wpływem adenozynodifosforanu 

oraz kolagenu, przy prawidłowej agregacji pod wpływem kwasu arachidonowego, 

a także obniżoną całkowitą aktywność fosfolipazy A2α oraz obniżoną aktywność cyto-

zolowej fosfolipazy A2α w obrębie płytek krwi [36]. 

7. Zaburzenia prokoagulacyjnej aktywności płytek  

7.1. Zespół Scotta 

Zespół Scotta jest chorobą, która wynika z mutacji genu ANO6 (TREM16F) i jest 

dziedziczona autosomalnie recesywnie. Istotą zespołu Scotta jest zaburzenie transportu 

fosfatydyloseryny z wewnętrznej do zewnętrznej warstwy błony komórkowej trombo-

cytów, co upośledza tworzenie mikrocząstek płytkowych, a także nieprawidłowe 

formowanie kompleksu tenazy (VIIIa–IXa–X) i protrombinazy (Va–Xa–protrombina) 

na powierzchni płytek krwi, co skutkuje upośledzoną generacją trombiny w procesie 

krzepnięcia krwi. Do tej pory opisano sześć przypadków chorych z rozpoznanym 

zespołem Scotta i każda z tych osób była płci żeńskiej [37]. Symptomatologia zespołu 

Scotta obejmuje przede wszystkim nadmierne krwawienia po urazach oraz interwencjach 

chirurgicznych, a także nadmierne krwawienia miesiączkowe oraz okołoporodowe. 

Rzadziej występują samoistne krwawienia skórno-śluzówkowe. U jednej z pacjentek 

opisano ciężkie krwawienia z nosa, dziąseł oraz do światła przewodu pokarmowego [38]. 

7.2. Zespół Stormorken 

Zespół Stormorken jest bardzo rzadkim zespołem, obejmującym dysfunkcję płytek 

krwi, trombocytopenię, osłabienie mięśni szkieletowych, ból głowy, zwężenie źrenic, 

rybią łuskę, asplenię oraz dysleksję. W przebiegu zespołu Stormorken występuje 

umiarkowana tendencja do krwawień, związana z konstytutywną aktywacją płytek 

krwi, która prowadzi do trombocytopenii. Do 2014 roku opisano na całym świecie 

dziesięć przypadków zespołu Stormorken. Podłożem zespołu jest mutacja genu STIM1, 

zaś dziedziczenie zespołu jest autosomalne dominujące [39]. Białka STIM (STIM1 

i STIM2) są zlokalizowane w obrębie siateczki śródplazmatycznej gładkiej i odgrywają 

istotną rolę w kontroli wewnątrzkomórkowej gospodarki jonami Ca
2+

 [40]. 

8. Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale opisano podstawowe informacje na temat fizjologii trom-

bocytów oraz najważniejsze jednostki chorobowe należące do rzadkich genetycznie 

uwarunkowanych zaburzeń funkcji płytek krwi. Znaczenie kliniczne opisanych zaburzeń 

jest bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich są związane z objawami ciężkiej skazy 

krwotocznej, prowadzącymi do konieczności transfuzji krwi, inne natomiast mogą 

przebiegać z niewielkimi objawami, niewpływającymi istotnie na codzienne funkcjo-

nowanie chorego. Opisane choroby są również wyraźnie zróżnicowane pod względem 

częstości występowania oraz zasięgu geograficznego. Niektóre z nich zostały opisane 

jedynie wśród mieszkańców określonego terytorium, tak jak w przypadku skazy płytko-

wej Quebec, inne natomiast występują na całym świecie. Niektóre z opisanych jednostek 

chorobowych zostały dotychczas rozpoznane jedynie u kilku osób na świecie. 
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Częstość występowania niektórych wrodzonych trombocytopatii może być niedo-

szacowana, zwłaszcza w przypadku tych jednostek chorobowych, które zwykle wywo-

łują objawy o niewielkim nasileniu, ponieważ diagnostyka w tym kierunku jest trudna, 

prowadzona jedynie przez wyspecjalizowane ośrodki i generuje istotne koszty, zaś 

skąpoobjawowy przebieg kliniczny nie skłania do podejmowania tak specjalistycznej 

i kosztownej diagnostyki. 
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Rzadkie trombocytopatie 

Streszczenie  

Pojęcie hemostazy obejmuje ogół zjawisk fizjologicznych, które odpowiadają za hamowanie krwawienia 

w przypadku przerwania ciągłości ściany naczynia krwionośnego, a także za utrzymanie płynności krwi 

krążącej. Prawidłowa struktura i funkcja płytek krwi stanowi jeden z elementów warunkujących właściwą 

hemostazę. Płytki krwi są niewielkimi komórkami, pozbawionymi jądra komórkowego, powstającymi 

w szpiku kostnym z megakariocytów w procesie trombocytopoezy, w której odgrywają istotną rolę takie 

czynniki jak trombopoetyna oraz interleukina 11 (IL-11). Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury 

i przedstawienie najważniejszych informacji na temat wybranych rzadkich wrodzonych trombocytopatii. 

Opisano wybrane anomalie receptorów dla białek adhezyjnych, anomalie receptorów dla rozpuszczalnych 

agonistów, anomalie ziarnistości płytkowych, anomalie dróg przekazywania sygnału oraz zaburzenia pro-

koagulacyjnej aktywności płytek. Symptomatologia opisanych w niniejszej pracy zespołów chorobowych 

jest bardzo zróżnicowana. W przypadku niektórych zespołów są to jedynie objawy skórno-śluzówkowej 

skazy krwotocznej o łagodnym nasileniu, zaś w przypadku innych zespołów może dochodzić do krwawień 

zagrażających życiu. 

Słowa kluczowe: płytki krwi, trombocytopatia, płytkowe skazy krwotoczne 

Rare thrombocytopathies 

Abstract 

The term hemostasis covers all physiological phenomena that are responsible for the inhibition of bleeding 

when the continuity of the blood vessel wall is interrupted, as well as for maintaining the fluidity of 

circulating blood. The correct structure and function of platelets is one of the elements that determine 

proper hemostasis. Platelets are small cells, devoid of a cell nucleus, formed in the bone marrow from 

megakaryocytes in the process of thrombocytopoiesis, in which factors such as thrombopoietin and 

interleukin 11 (IL-11) play important roles. The purpose of this study is to review the literature and present 

the most important information on selected rare congenital thrombocytopathies. Selected anomalies of 

receptors for adhesion proteins, anomalies of receptors for soluble agonists, anomalies of lamellar 

granularity, anomalies of signal transduction pathways and disorders of platelet procoagulant activity have 

been described. The symptomatology of the syndromes described in this paper is very diverse. Some 

syndromes are associated only with symptoms of a mild dermatological bleeding disorder, while patients 

affected by other syndromes may experience life-threatening bleeding. 

Keywords: platelets, thrombocytopathy, platelet bleeding disorders 
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Choroba Whipple’a – epidemiologia, patogeneza, 

diagnostyka i leczenie 

1. Wstęp  

Choroba Whipple’a nazywana inaczej lipodystrofią jelitową jest rzadką bakteryjną 

wieloukładową chorobą zakaźną, wywoływaną przez Gram-dodatnią laseczkę Trophe-

ryna whipplei [1,2]. Częstość występowania szacuje się na mniej niż 1 przypadek na  

1 000 000 w populacji na świecie [3]. Po raz pierwszy została opisana przez 

amerykańskiego lekarza i patomorfologa George’a Whipple’a w 1907 roku, jednakże 

fakt, że choroba wywoływana jest przez czynnik zakaźny został potwierdzony dopiero 

w 1991 roku przez Wilsona i współpracowników, którzy jako pierwsi wyodrębnili 

materiał genetyczny T. whipplei [1]. Typowymi objawami choroby są bóle stawów, 

gorączka, biegunka i bóle brzucha, jak również postępujące wyniszczenie [4]. Celem 

poniższej pracy jest dokonanie przeglądu literatury i przedstawienie najważniejszych 

informacji dotyczących choroby Whipple’a.  

2. Historia choroby  

Pierwszy opis choroby pojawił się w roku 1907. W maju tego roku amerykański 

patomorfolog George Whipple zaobserwował cechy nowej, do tej pory nieznanej 

choroby u 36-letniego lekarza zamieszkującego turecki Istambuł, którego autopsję 

wykonywał. Był to chory wyniszczony, z rozpoznaniem wieloletnich dolegliwości bólo-

wych stawów oraz niespecyficznych objawów ze strony jamy brzusznej. W trakcie sekcji 

Whipple zaobserwował liczne ogniska stanu zapalnego w obrębie różnych narządów, 

z towarzyszącym uszkodzeniem zastawek serca, jak również przerostem tkanki tłusz-

czowej w obrębie błony śluzowej jelit i węzłów chłonnych krezki. W obrębie błony ślu-

zowej jelit w badaniu mikroskopowym zauważalne były nacieki piankowatych makro-

fagów z towarzyszącymi im prętowatymi elementami. Ze względu na te nacieki Whipple 

nazwał nowo odkrytą jednostkę chorobową lipodystrofią jelitową, jednak nie podej-

rzewał, że czynnikiem etiologicznym są uwidocznione pod mikroskopem zmiany [5].  

Pierwsza wzmianka o prawdopodobnej bakteryjnej przyczynie choroby pojawiła się 

w 1952 roku, po sukcesie terapeutycznym uzyskanym przez Pauley’a, który jako 

pierwszy zastosował antybiotykoterapię w leczeniu choroby Whipple’a. W 1961 roku 

uwidoczniono w mikroskopie elektronowym patogeny o charakterystycznym kształcie 

w próbce pobranej z jelita cienkiego podczas badania endoskopowego górnego odcinka 
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pokarmowego [5]. 31 lat później metoda PCR umożliwiła namnożenie specyficznych 

cząsteczek 16S RNA bakterii z zakażonych tkanek pozyskanych od chorego [3]. Dopiero 

w 2000 roku, niemalże 100 lat od pierwszego opisu przypadku, powstały pierwsze 

hodowle komórek Tropheryna whipplei, które umożliwiły pełne zsekwencjonowanie 

genomu bakterii i pracę nad rozwojem narzędzi diagnostycznych i leczniczych 

w chorobie Whipple’a [5]. 

3. Patogen – Tropheryna whipplei 

Czynnikiem etiologicznym choroby Whipple’a jest Tropheryna whipplei. Jest ona 

bakterią Gram dodatnią, o prętowatym kształcie, należącą do gromady promienic 

(Actinomycetes). Tropheryna whipplei jest zwykle niemobilną bakterią o długości ok. 

1,2-2,5 µm. Bakteria ta posiada dość grubą, trójwarstwową ścianę komórkową, o niskiej 

zawartości lipopolisacharydów, co jest cechą wspólną z błoną plazmatyczną makro-

fagów. W stanie nienaruszonym patogen namnaża się w macierzy zewnątrzkomórkowej, 

tworząc charakterystyczne linijne agregaty. Wewnątrzkomórkowo ulega częściowej 

degradacji w wakuolach zakażonych makrofagów, a różne stadia degradacji obserwo-

wane są następnie w postaci dodatnich inkluzji w barwieniu PAS, pozwalającym na 

ostateczne postawienie rozpoznania [6, 7]. Do zakażenia zwykle dochodzi drogą oralno-

oralną lub oralno-fekalną. Z tego względu obszarami o częstszym występowaniu infekcji 

są tereny zamieszkiwane przez populacje o niskim statusie socjoekonomicznym. Przy-

kładem endemicznego występowania T. whipplei stanowią obszary wiejskie Senegalu. 

Do przenoszenia infekcji dochodzi również pomiędzy członkami tej samej rodziny. Ze 

względu na powszechne występowanie w organizmach ludzkich, Tropheryna whipplei 

uznawana jest za bakterię oportunistyczną [7]. 

4. Epidemiologia  

Choroba Whipple’a należy do chorób rzadkich, a częstość jej występowania szacuje 

się na 1 przypadek na 1 milion członków populacji. Do chwili obecnej na świecie opi-

sano 1000 przypadków tej choroby [3]. Najczęściej dotknięci tym schorzeniem są męż-

czyźni rasy kaukaskiej w wieku między 30. a 50. rokiem życia – stanowią oni 80% przy-

padków choroby. Przypadki choroby Whipple’a wśród dzieci są bardzo rzadkie [5].  

Czynnikiem dodatkowym, niezbędnym do rozwoju choroby, jest upośledzenie od-

porności lub predyspozycja genetyczna. W początkowych badaniach u 28-44% bada-

nych pacjentów z chorobą Whipple’a występował antygen HLA B-27 [5], jednakże 

ostatecznie nie udowodniono zależności między występowaniem tego antygenu a możli-

wością rozwoju schorzenia [8]. W późniejszych badaniach przeprowadzonych przez 

Martinetti’ego i współpracowników wysunięto hipotezę, że istnieje zależność pomiędzy 

występowaniem określonych antygenów zgodności tkankowej, a prawdopodobieństwem 

rozwoju choroby Whipple’a, jak również stopniem rozwoju i rodzaju występujących 

objawów. Wśród badanych osób z postawionym rozpoznaniem choroby znamiennie 

często występowały allele HLA-DRB1*13 oraz HLADQB1*06, i były one najczęściej 

związane z klasyczną postacią choroby. Allele HLA-B*51 i B*44 występowały częściej 

u chorych, u których występowały objawy ze strony układu krążenia lub ośrodkowego 

układu nerwowego [8]. 
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5. Patogeneza 

Dokładny patomechanizm choroby nie został jeszcze poznany. Do jej rozwoju nie-

zbędne jest zaistnienie czynnika w postaci upośledzonej odporności. W makrofagach 

osób, u których doszło do rozwoju objawów stwierdza się zmniejszoną ekspresję 

antygenu CD11b oraz zmniejszoną zdolność do degradacji wchłoniętych patogenów. 

Czynnikiem dodatkowo upośledzającym tę funkcję jest zmniejszona sekrecja inter-

leukiny 12, a przez to obniżone stężenie interleukiny 12p40 w surowicy krwi [4]. 

Obecność samych bakterii indukuje również szereg różnych zmian. Tropheryna whipplei 

stymuluje wydzielanie interleukiny 16, która wraz z innymi czynnikami apoptotycznymi 

(w tym interleukiną 10 i interleukiną 4), prowadzą do dezaktywacji i śmierci makro-

fagów. Niejednokrotnie stężenie interleukiny 16 koreluje z ciężkością choroby. Dodat-

kowo patogen powoduje opóźnienie dojrzewania fagosomów. Powyższy całokształt 

zmian sprawia, że bakterie zostają wchłonięte przez makrofagi, jednak nie zostają stra-

wione. Patogeny, które nie zostały zdezaktywowane, namnażają się wewnątrz komórek 

układu odpornościowego [9].  

Całokształt zmian powodowanych przez bakterie T. whipplei powoduje hamowanie 

wytwarzania limfocytów pomocniczych T typu pierwszego. Może być to związane 

z zaburzeniem procesu dojrzewania komórek dendrytycznych spowodowane zmienio-

nym przez proces chorobowy wydzielaniem cytokin – znacznie obniżonym stężeniem 

interleukiny 12 i interferonu γ oraz nadprodukcją interleukiny 16 i 10. Upośledzona 

w ten sposób prezentacja antygenu rzutuje na osłabienie lub brak odpowiedzi immu-

nologicznej ze strony limfocytów Th1 [3]. 

6. Symptomatologia  

Choroba Whipple’a jest chorobą wieloukładową [5]. Objawy najczęściej dotyczą 

układu pokarmowego (72-81%) [7] i układu kostno-stawowego (73-80%). W rozwoju 

choroby można wyróżnić dwie fazy: prodromalną i klasyczną. Faza prodromalna choroby 

charakteryzuje się występowaniem niespecyficznych objawów w postaci wędrujących 

bólów stawów i nadmiernej męczliwości [10]. W tej fazie choroby może również wystę-

pować gorączka [3]. Po upływie średnio 8 lat od początkowych objawów, dochodzi do 

rozwoju fazy klasycznej choroby Whipple’a, zwanej również ogólnoustrojową lub 

żołądkowo-jelitową. W tej fazie objawy związane są głównie z układem pokarmowym 

i jego dysfunkcją. Schorzeniem mogą być dotknięte również inne układy, takie jak 

ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia lub narząd wzroku. Opisywane są również 

przypadki choroby Whipple’a ograniczone do jednego organu [2]. 

6.1. Układ kostno-szkieletowy  

Pierwszym objawem zgłaszanym przez pacjentów są bóle stawów obwodowych, 

wielokrotnie trwające przez wiele lat [10, 11]. Najczęściej dolegliwości mają charakter 

wędrujących bólów dużych stawów, rzadziej przybierają formę zapalenia wielostawo-

wego niepowodującego deformacji stawów. Ewentualne zniekształcenia mogą pojawić 

się u osób poddanych leczeniu immunosupresyjnemu, które w tych przypadkach może 

przyczyniać się do zwiększonej wirulencji patogenu i zwiększenia nasilenia stanu 

zapalnego [3, 10, 12]. Objawy ze strony układu kostno-stawowego poprzedzają dolegli-

wości ze strony przewodu pokarmowego średnio o osiem lat. Diagnostyka na tym etapie 
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choroby jest szczególnie utrudniona z powodu serologicznie negatywnego procesu 

zapalnego, a przez to podobieństwa do wielu schorzeń stawów spotykanych w reuma-

tologii [3]. Zapaleniu stawów często towarzyszą bóle mięśniowe [13].  

6.2. Układ pokarmowy  

Układ pokarmowy, obok układu kostno-szkieletowego, jest najczęściej dotknięty 

zmianami chorobowymi. Do najczęstszych objawów ze strony tego układu należą 

biegunka – 76% chorych, stolce tłuszczowe – 91% oraz bóle brzucha – 55%. [3]. 

Rzadko u chorych jako pierwszy objaw występują zaparcia i zwykle poprzedzają one 

wystąpienie biegunek. Możliwe jest również występowanie krwi w stolcu [13,14]. 

Zmiana rytmu wypróżnień występuje zazwyczaj na jeden do dwunastu miesięcy przed 

pojawieniem się bólów brzucha. Dolegliwości bólowe dotyczą głównie nadbrzusza 

i nasilają się po posiłkach [15]. Bólom brzucha towarzyszą również wzdęcia [5], 

równie często może występować hepatosplenomegalia [2].  

Wieloletnie przewlekła biegunka powoduje zaburzenia wchłaniania i niedobory 

wielu składników odżywczych i mikroelementów, co prowadzi do znacznego spadku 

masy ciała i kacheksji [13]. Wraz z postępującym wyniszczeniem oraz towarzyszącym 

niedoborem białka u chorych może dochodzić do rozwoju wodobrzusza i pojawienia 

się obrzęków obwodowych. 

6.3. Układ krążenia  

Symptomy zajęcia układu krążenia przez proces chorobowy występują u 20% do 

nawet 55% chorych [5]. Do najczęstszych procesów patologicznych występujących 

w obrębie układu krążenia w chorobie Whipple’a należy infekcyjne zapalenie wsierdzia. 

U pacjentów zwykle stwierdza się ujemne wyniki posiewów krwi, dlatego ostateczne 

rozpoznanie jest najczęściej stawiane po leczeniu operacyjnym wymiany zastawki [3]. 

Zazwyczaj wegetacje bakteryjne stwierdza się na zastawce aortalnej [16]. Opisywane 

były również przypadki zapalenia mięśnia sercowego, zaciskającego zapalenia osier-

dzia i zapalenia tętnic wieńcowych [5]. Często zmianom w układzie sercowo-naczy-

niowym towarzyszą dolegliwości bólowe stawów (ok. 75% opisywanych przypadków), 

zwykle wyprzedzając postawienie ewentualnego rozpoznania infekcyjnego zapalenia 

wsierdzia średnio o 8,5 roku [16]. Nie u wszystkich chorych stwierdza się zmiany 

w obrębie przewodu pokarmowego w chwili postawienia rozpoznania [16]. Innymi 

spotykanymi powikłaniami są niewydolność serca (71,4%), niedokrwienny udar 

mózgu (25,7%) lub zator tętnic obwodowych (11,4%) [16]. 

6.4. Ośrodkowy układ nerwowy i objawy oczne  

Objawy neurologiczne występują u 10-40% pacjentów z chorobą Whipple’a. Mogą 

się one rozwinąć nawet pomimo wdrożonego wcześniej, odpowiedniego leczenia. Do 

najczęstszych objawów neurologicznych należą bóle głowy, zaburzenia funkcji poznaw-

czych, demencja, zaburzenia pamięci i koncentracji, a w ciężkich przypadkach również 

zaburzenia świadomości [3]. U części pacjentów obserwuje się, wynikające z upośle-

dzenia funkcji podwzgórza, zaburzenia rytmów dobowych wydzielania hormonów, 

z towarzyszącą bezsennością. Do pozostałych objawów, mogących się pojawić u osób 

dotkniętych chorobą Whipple’a należą napady padaczkowe, ogniskowe zmiany móz-
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gowe, ataksja, a nawet objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Może również 

dojść do zajęcia procesem chorobowym rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych.  

Ze zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego związane są również zmiany 

zachowania. U chorych może wystąpić depresja, a nawet epizody psychotyczne [15]. 

Objawy oczne w chorobie Whipple’a występują niezwykle rzadko, najczęściej 

współtowarzyszą objawom z ośrodkowego układu nerwowego. Zwykle nie występują 

one pod postacią objawów izolowanych, zazwyczaj pojawiają się u chorych z już rozpo-

znaną chorobą Whipple’a, którzy zaprzestali stosowania leków. Poprawa następuje po 

ponownym włączeniu farmakoterapii. Niejednokrotnie wymagane jest stałe stosowanie 

kortykosteroidów w małych dawkach w celu zapobiegania nawrotom [17]. Do objawów 

ocznych należą między innymi obrzęk tkanek oczodołu z towarzyszącym zapaleniem 

mięśni okoruchowych, zapalenie spojówek, poszerzenie naczyń twardówki lub zapalenie 

błony naczyniowej oka [17]. W literaturze opisywano również przypadki oczopląsu 

oraz zeza indukowanego przez infekcję T. whipplei [18]. Patognomonicznym objawem 

dla choroby Whipple’a są nieprawidłowe ruchy gałek ocznych, często ze współ-

występującymi miokloniami mięśni twarzy lub innych mięśni szkieletowych [18]. 

6.5. Pozostałe objawy  

Hiperpigmentacja skóry należy do klasycznych objawów choroby Whipple’a. Nad-

mierna pigmentacja postępuje wraz z rozwojem choroby, jednakże obecnie jest rzadziej 

spotykanym objawem ze względu na wcześniejsze niż w latach poprzednich stawianie 

diagnozy tego schorzenia [19]. Na powierzchni skóry pacjentów często można również 

zaobserwować obszary hiperkeratotyczne i zmiany krwotoczne. Opisywano również 

występowanie guzków podskórnych [3]. U chorych występuje także gorączka oraz 

poty nocne. Często można zaobserwować uogólnioną limfadenopatię. Rzadkim symp-

tomem jest przewlekły kaszel, który najczęściej związany jest ze stanem zapalnym 

opłucnej – chorzy mogą również prezentować objawy śródmiąższowego zapalenia 

płuc [12, 15]. Możliwe jest występowanie guzków zapalnych w obrębie tkanki płucnej 

[12]. Obecność Tropheryna whipplei stwierdzano w badaniu popłuczyn z drzewa oskrze-

lowego u osób z zapaleniem płuc ze współwystępującym zakażeniem HIV, co związane 

jest z częstą kolonizacją drzewa oskrzelowego u chorych przez ten patogen [7]. 

6.6. Nosicielstwo  

Nie zawsze stwierdzenie obecności bakterii Tropheryna whipplei w wykonywanych 

badaniach jest równoznaczna z rozwojem choroby Whipple’a. Jak już wyżej wspom-

niano, do rozwoju tej jednostki chorobowej konieczne jest również współwystępowa-

nie upośledzenia układu odpornościowego u pacjenta. W innych przypadkach często 

obserwowane jest zjawisko nosicielstwa. Rozpowszechnienie nosicielstwa w populacji 

generalnej uzależnione jest od wielu czynników, takich jak wiek, stopień narażenia 

i obszar geograficzny. Grupą zawodową, u której najczęściej dochodzi do nosicielstwa 

są specjaliści analityki medycznej, ze względu na fakt pracy z materiałem zakaźnym. 

Ze względu na kontakt z wodą zanieczyszczoną fekaliami narażeni są również pracow-

nicy wodociągów i kanalizacji [7]. 
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7. Diagnostyka 

7.1. Badania laboratoryjne  

Brak jest specyficznych badań laboratoryjnych pozwalających na jednoznaczne roz-

poznanie choroby Whipple’a. U chorych często obserwuje się przyspieszenie opadania 

krwinek czerwonych i zwiększone stężenia białka C-reaktywnego w surowicy krwi, 

świadczące o przewlekłym stanie zapalnym. Dodatkowo obserwuje się leukocytozę lub 

leukopenię, eozynofilię, zmniejszone stężenie żelaza w surowicy krwi i niedokrwistość 

normocytarną. W trakcie trwania choroby i rozwoju objawów dochodzi również do 

spadku stężenia albumin w surowicy krwi i spadku poziomu białka całkowitego, 

stanowiące odzwierciedlenie postępującego wyniszczenia organizmu [5]. Do innych 

odchyleń w analizie laboratoryjnej krwi należą zaburzenia elektrolitowe, w postaci 

hipokaliemii, hipofosfatemi oraz obniżonego stężenia wszystkich frakcji cholesterolu 

i witamin, głównie A i D. W analizie stolca stwierdza się zwiększone stężenie kalpro-

tektyny oraz zwiększoną zawartość tłuszczu w kale, nawet do ponad 50% [20].  

7.2. Badania obrazowe  

Przy pomocy badań obrazowych możliwe jest uwidocznienie pewnych nieprawi-

dłowości, które mogą występować w chorobie Whipple’a, ale nie są specyficzne dla tej 

jednostki chorobowej. W USG jamy brzusznej można uwidocznić pogrubienie ścian 

jelita, powiększenie węzłów chłonnych, w niektórych przypadkach również obecność 

płynu w jamie brzusznej. Podobne zmiany zaobserwować można w badaniu tomografii 

komputerowej lub rezonansie magnetycznym [20]. Charakterystyczną cechą węzłów 

chłonnych zmienionych chorobowo uwidocznionych w tomografii komputerowej jest 

zwiększona zawartość tkanki tłuszczowej, wynikająca z utrudnionego odpływu chłonki 

w układzie limfatycznym osób z chorobą Whipple’a [21]. W przypadku osób z obja-

wami choroby ze strony ośrodkowego układu nerwowego metodą obrazową z wyboru 

jest rezonans magnetyczny mózgowia. W badaniu można zaobserwować zaniki korowe, 

jak również drobne zmiany rozproszone w obrębie kory, istoty szarej mózgu, istotny 

szarej móżdżku lub istotny szarej pnia mózgu [10]. 

7.3. Badania endoskopowe  

W ramach diagnostyki choroby Whipple’a wykonywane są również badania endo-

skopowe. Jedną z metod z wyboru, będącą równocześnie złotym standardem diagno-

stycznym dla tego schorzenia, jest endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego 

z pobraniem z dwunastnicy wycinków do badania histo-patologicznego. W trakcie 

badania w części przypadków można uwidocznić typowy dla choroby obraz bladożółtej, 

„zmierzwionej” błony śluzowej występującej naprzemiennie z obszarami zaczerwie-

nionej i kruchej błony śluzowej, łatwo broczącej krwią przy kontakcie z instrumentem. 

Podobny obraz może występować również w obrębie jelita czczego [1]. 

7.4. Badanie histopatologiczne i immunohistochemiczne 

Badaniu histopatologicznemu, poddawany jest zwykle wycinek błony śluzowej 

dwunastnicy pobrany podczas gastroskopii. W preparacie zwracają uwagę nacieki 

blaszki właściwej błony śluzowej z piankowatych makrofagów wybarwiających się na 

fioletowo w barwieniu PAS. W obrębie cytoplazmy tych makrofagów widoczne są 
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dodatkowo srebrno-dodatnie, oporne na diastazę elementy, stanowiące mniej lub bardziej 

nienaruszone resztki Tropheryma whipplei [13]. W badaniu pod mikroskopem obserwuje 

się również zanik kosmków jelitowych i skupiska komórek tłuszczowych [10]. Czułość 

badania histopatologicznego wycinka dwunastnicy waha się od 71% do 78% [22]. 

Badaniu histopatologicznemu można poddać także próbki płynu mózgowo-rdzenio-

wego, płynu stawowego, jak również inne tkanki, takie jak węzły chłonne lub fragmenty 

maziówki stawowej [3]. 

W diagnostyce stosowane są także metody immunohistochemiczne z wykorzy-

staniem przeciwciał skierowanych przeciwko Tropheryma whipplei, pozwalające na 

wykrycie bakterii we fragmentach tkanek, jak również płynach ustrojowych. Wyko-

rzystywane są także metody autoimmunohistochemiczne, z użyciem przeciwciał pozy-

skanych od diagnozowanego pacjenta [12]. 

Możliwe jest również uwidocznienie patogenu przy pomocy mikroskopu elektro-

nowego, ze względu na to, że ściana bakterii Tropheryma whipplei posiada charakte-

rystyczną, trójwarstwową strukturę. Jest to niestety metoda mało dostępna [12]. 

7.5. Badania molekularne  

Czułą metodą stosowaną w diagnostyce choroby Whipple’a jest reakcja łańcuchowej 

polimerazy (PCR) pozwalająca na wykrycie materiału genetycznego bakterii w licznych 

tkankach i próbkach poddawanych analizie. Jednakże ze względu na możliwość zanie-

czyszczenia próbki, jak również fakt występowania nosicielstwa T. whipplei, istnieje 

ryzyko występowania wyników fałszywie dodatnich. Z tego względu badanie to powinno 

się wykonywać jako uzupełnienie diagnostyki w przypadkach wątpliwych, przy wystę-

powaniu objawów choroby z równoczesnym brakiem potwierdzenia jej w badaniu 

histopatologicznym [1]. 

7.6. Hodowle komórkowe  

Hodowla komórkowa jest możliwa, jednakże wzrost Tropheryma whipplei z ko-

mórek pobranych od chorego zajmuje wiele miesięcy. Z tego względu metoda ta nie 

ma zastosowania w rutynowej diagnostyce klinicznej [3]. 

8. Diagnostyka różnicowa  

Wieloukładowy charakter choroby Whipple’a sprawia, że schorzenie to stanowi 

wyzwanie diagnostyczne. Ze względu na objawy ze strony układu kostno-stawowego, 

często rozpoznanie tej choroby opóźnia się w czasie ze względu na podobieństwo do 

wielu chorób reumatologicznych [3]. Objawy ze strony przewodu pokarmowego wy-

magają różnicowania z nieswoistymi zapaleniami jelit, innymi chorobami pasożytni-

czymi, jak również naciekami przewodu pokarmowego w przebiegu chłoniaków [3, 14]. 

Postępujące wyniszczenie i limfadenopatia mogą sugerować wiele chorób nowotworo-

wych w ich zaawansowanym stadium [20]. W przypadku rozwoju objawów ze strony 

układu nerwowego, chorobę trzeba różnicować ze stwardnieniem rozsianym, inną 

infekcją ośrodkowego układu nerwowego oraz zespołami otępiennymi i neurodegene-

racyjnymi [10, 15]. W przypadku symptomów ze strony układu krążenia niejednokrotnie 

chorobę Whipple’a różnicować należy z zapaleniem mięśnia sercowego i niewydol-

nością serca na innym podłożu [16].  
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9. Leczenie  

Leczenie choroby Whipple’a polega na długotrwałej, złożonej antybiotykoterapii. 

Stosuje się przede wszystkim antybiotyki działające przeciwko bakteriom Gram do-

datnim. Lekiem z wyboru jest ceftriakson w dawce 2 g dożylnie na dobę przez 14 dni. 

Zamiast ceftriaksonu można zastosować streptomycynę 1 g na dobę domięśniowo lub 

benzylopenicylinę w dawce 1,2 mln jednostek międzynarodowych domięśniowo na 

dobę również przez 14 dni. Następnie, po upływie 14 dni do leczenia wdraża się 

kotrimoksazol w dawce 1920 mg na dobę doustnie, w dwóch dawkach podzielonych, 

przez 12 do 24 miesięcy z równoczesną suplementacją kwasu foliowego. W przypadku 

nietolerancji kotrimoksazolu zamiennie można zastosować amoksycylinę. Po roku 

leczenia należy ocenić jego skuteczność poprzez ponowną ocenę wycinków pobranych 

z dwunastnicy podczas badania endoskopowego. U chorych z nawrotami choroby, 

w szczególności z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego dużą skutecz-

ność wykazuje interferon γ stosowany przez rok [23]. 

10. Powikłania choroby i rokowanie  

Ze względu na wieloukładowych charakter choroby, powikłania procesu zapalnego 

można zaobserwować w wielu narządach organizmu człowieka. Rozpoczynając od 

układu ruchu, powikłaniem stanu zapalnego stawów poza ewentualnym ich zniekształ-

ceniem, może być występujące codziennie uczucie sztywności i pojawienie się guzków 

podskórnych w okolicach zajętych chorobowo stawów. Nieleczony proces chorobowy 

prowadzi do rozwoju zespołu cieśni nadgarstka, zwężeń szpar stawowych z wytwo-

rzeniem torbieli w chrząstkach stawowych, a nawet ankylozy [12]. Zajęcie układu 

nerwowego oprócz możliwości wystąpienia niedowładów i parestezji oraz rozwoju 

zespołu otępiennego, wiąże się z częstszą niż w przypadku zajęcia innych układów 

możliwością nawrotu choroby. Głównym i najczęstszym powikłaniem choroby jest 

zespół złego wchłaniania oraz związane z nim niedobory [23].  

Rokowanie zależy od etapu, na którym choroba została rozpoznana. Najgorsze 

rokowanie związane jest z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności, 

jeżeli dochodzi do nawrotu choroby [23]. Przy braku odpowiedniego leczenia, wraz 

z postępującym wyniszczeniem, choroba nieuchronnie prowadzi do śmierci [24]. 

11. Podsumowanie  

Choroba Whipple’a jest niezwykle rzadką chorobą, która ze względu na wieloukła-

dowy charakter i liczne, niespecyficzne objawy, stanowi obecnie wyzwanie diagno-

styczne dla lekarzy. U pacjentów z objawami ze strony przewodu pokarmowego lub 

zapaleniem stawów o nieznanej etiologii z postępującym wyniszczeniem, w diagnostyce 

należy brać pod uwagę tę jednostkę chorobową. Również w przypadku niespecy-

ficznych objawów z pozostałych układów, na przykład sercowo-naczyniowego lub 

oddechowego, należy pamiętać o tym niezwykle rzadkim schorzeniu. Szybkie rozpo-

znanie jest szczególnie ważne ze względu na konieczność wczesnego wdrożenia 

odpowiedniego leczenia, w przeciwnym razie nieleczona choroba prowadzi do zgonu.  
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Choroba Whipple’a – epidemiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie  

Streszczenie 

Choroba Whipple’a jest chorobą o charakterze wieloukładowym, wywoływaną przez bakterię Gram dodatnią 

Tropheryma whipplei. Występuje z częstością mniejszą niż 1 przypadek na 1 000 000 populacji. Do naj-

częstszych objawów choroby zalicza się bóle i zapalenie stawów jak również dolegliwości bólowe jamy 

brzusznej i biegunkę. W niektórych przypadkach dochodzi również do rozwoju objawów ze strony ośrod-

kowego układu nerwowego oraz układu krążenia. Złotym standardem diagnostycznym choroby Whipple’a 

jest badanie histopatologiczne wycinka dwunastnicy pobranego podczas badania endoskopowego górnego 

odcinka przewodu pokarmowego. Leczenie choroby polega na wielomiesięcznej antybiotykoterapii. Choroba 

Whipple’a może przebiegać z okresami zaostrzeń i remisji, a nieleczona prowadzi nieuchronnie do śmierci.  

Słowa kluczowe: Tropheryna whipplei, choroba Whipple’a, wieloukładowy przebieg kliniczny, zapalenie 

stawów, wyniszczenie 

Whipple's disease – epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment 

Abstract 

Whipple's disease is a multi-system disease caused by the Gram-positive bacterium Tropheryma whipplei. 

It occurs with a frequency of less than 1 in 1,000,000 population. The most common symptoms of the 

disease are joint pain and inflammation, as well as abdominal pain and diarrhea. In some cases, symptoms 

from the central nervous system and the circulatory system also develop. The gold diagnostic standard for 

Whipple's disease is the histopathological examination of the duodenal specimen taken during endoscopic 

examination of the upper gastrointestinal tract. Treatment of the disease consists of several months of 

antibiotic therapy. Whipple's disease can have periods of exacerbation and remission, and if left untreated, 

it inevitably leads to death. 

Keywords: Tropheryna whipplei, Whipple's disease, multi-system clinical course, arthritis, cachexia 
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Choroby rzadkie – współczesne problemy i wyzwania 

dla systemów ochrony zdrowia  

1. Wstęp  

Choroby rzadkie (ang. rare diseases) to rzadko występujące w populacji schorzenia 

najczęściej uwarunkowane genetycznie, o przewlekłym, ciężkim przebiegu. Według 

raportu grupy ISPOR ds. chorób rzadkich na świecie istnieje około 112 definicji 

pojęcia „choroby rzadkiej”. Główna różnica między nimi dotyczy progu zachoro-

walności (współczynnik chorobowości), występujących lub nie odwołań do stanu 

chorobowego, niepełnosprawności lub uwarunkowań genetycznych choroby [1].  

Pierwszym na świecie formalnym aktem wprowadzającym definicję choroby 

rzadkiej była przyjęta w 1983 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Ustawa 

o lekach sierocych (ang. The Orphan Drug Act). Dokument ten określał chorobę rzadką 

jako tę, której doświadcza mniej niż 200 tys. osób. Kolejnymi państwami, które podjęły 

akty prawne związane z chorobami rzadkimi i tym samym wprowadziły własne 

definicje tej grupy chorób były Japonia (Orphan Drug Act, 1993) i Australia (Orphan 

Drug Program, 1997), gdzie chorobą rzadką określono chorobę dotykającą odpo-

wiednio mniej niż 40 (w przypadku Japonii) oraz 11 (w przypadku Australii) chorych 

na 100 tys. osób [2]. W Europie dokumentem wprowadzającym to pojęcie jest przyjęte 

przez Parlament Unii Europejskiej i Rady w 1999 roku Rozporządzenie o sierocych 

produktach leczniczych nr 141/2000, gdzie przyjęto, że częstość występowania 

choroby rzadkiej wynosi 5 przypadków na 10 tys. osób. Istnieją jednak także przypadki 

zachorowalności na jeszcze niższym poziomie. W 2014 roku w Rozporządzeniu 

536/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzone zostało określenie choroby 

ultrarzadkiej – gdzie jej występowanie określa się jako nieprzekraczające 1 osoby na 

50 tys. osób. Należy zaznaczyć, że zarówno podane definicje, jak i progi częstości 

występowania choroby nie są uniwersalne – mogą się różnić w zależności od regionów 

świata. W Polsce określenie choroby rzadkiej i ultrarzadkiej nie pojawia się w żadnym 

przyjętym dokumencie strategicznym lub prawnym [3]. Można tym samym wyciągnąć 

wniosek, że polska definicja omawianych typów choroby nie istnieje. Propozycje takiej 

definicji pojawiały się w projektach Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, ale 

dokument ten, pomimo zobowiązania Polski przez UE do jego wdrożenia do końca 

roku 2013, nie został przyjęty. 
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Szacuje się, że choroby rzadkiej doświadcza nawet 400 mln osób na całym świecie, 

czyli około 6-8% populacji [3]. Zawężając zakres zachorowalności na choroby rzadkie 

do terenu Unii Europejskiej, wskazuje się, że cierpi na nie około 27-36 mln Europej-

czyków, a biorąc pod uwagę polskie dane demograficzne – 2,3- 3 mln Polaków [3]. 

Aktualnie na podstawie informacji zebranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

choroby rzadkie zdiagnozowano u 1,6 mln osób (2019) [3]. Dostrzegalna różnica 

w statystykach może wskazywać na niższą niż w innych krajach, rozpoznawalność 

chorób rzadkich i ultrarzadkich bądź może wynikać z niewystarczająco dokładnego 

procesu zbierania danych o tej grupie pacjentów [3]. W Polsce nie ma konkretnych 

danych epidemiologicznych dotyczących chorób rzadkich i ultrarzadkich, można nato-

miast znaleźć dane pośrednie, które poddawane są analizie w publikacjach naukowych, 

np. realizowanych przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brakuje także dedykowanego krajowego 

rejestru bądź innego wiarygodnego narzędzia umożliwiającego określenie rzeczywistej 

liczby osób doświadczających choroby rzadkiej. Z uwagi na już wspomnianą trudność 

i niejednoznaczność w klasyfikacji chorób rzadkich, dane pacjentów dostępne w bazach 

NFZ, pozwalają jedynie na szacowanie liczby Polaków cierpiących na choroby rzadkie. 

1,6 mln osób dotkniętych chorobami rzadkimi, czyli informacje podane przez NFZ, 

powstały po zastosowaniu algorytmy, który w statystyce wyklucza choroby rzadkie 

nieposiadające przypisanego kodu ICD-10 oraz te, które były oznaczane przy pomocy 

połączenia dwóch kodów ICD-10. Ponadto wyłączono rozpoznania ICD-10, których 

chorobowość w analizowanym okresie (lata: 2009-2017) wynosiła powyżej 19 tys. 

przypadków, wykluczono także wskazania, które obejmowały zbyt szeroki zakres 

(ujmował inne jednostki chorobowe) oraz dane pacjentów, którzy w całym powyższym 

okresie mieli tylko jeden kontakt z ochroną zdrowia [4]. Poniższy wykres 1 prezentuje 

liczbę pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce zidentyfikowanymi na podstawie 

danych NFZ w poszczególnych latach. Wyraźnie widoczna jest tendencja wzrostowa 

z 278 tys. w roku 2009 do aż 566 tys. osób w roku 2016. Wnioskować można, że 

zauważalny wzrost liczby osób zdiagnozowanych z chorobą rzadką, wynika z rozwoju 

nauk medycznych, diagnostyki, zwiększenia wiedzy, rozpowszechniania problemu 

chorób rzadkich w sektorze medycznym.  

 

Wykres 1. Liczba pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce zidentyfikowanych na podstawie danych NFZ 

w poszczególnych latach (w tys.).  Źródło: Projekt uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Narodowego Planu 

dla Chorób Rzadkich z dnia 7.06.2019 r. Załącznik 1 – Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich [4] 
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Pośród zdiagnozowanych chorób rzadkich: 65% ma ciężki przebieg, 50% dotyczy 

dzieci, 70% ujawnia się przed 2. rokiem życia, 35% prowadzi do zgonu w 1. roku 

życia, 30% pacjentów umiera przed 5. rokiem życia, 12% prowadzi do zgonu między 

1. a 15. rokiem życia, 40-45% zgonów dotyczy dzieci przed 15. rokiem życia, a w 50% 

chorób występuje dodatkowo opóźnienie rozwoju psychoruchowego [3].  

2. Problematyka i systematyzacja chorób rzadkich  

Rozwój techniki i nauk biologicznych zwiększa wiedzę naukowców o ludzkim 

ciele i mechanizmach jego działania. Każdego roku liczba nowo opisanych chorób 

rzadkich znacząco się zwiększa. Aktualnie liczba ta sięga do nawet 8 tys. [3]. W litera-

turze medycznej co tydzień opisywane są nowe choroby rzadkie [5]. Jednak zgodnie 

z bazą danych Orphanet tylko 250 spośród znanych chorób rzadkich posiada kod 

w istniejącej międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD-10) [6]. Konsekwencją tego 

jest trudność w określeniu dokładniejszej liczby chorych z chorobami rzadkimi. Obecna 

klasyfikacja ICD-10 nie jest najlepszym narzędziem do monitorowania chorób rzadkich 

i ultrarzadkich. 1 stycznia 2022 r. zostanie oficjalnie wprowadzona klasyfikacja ICD-11, 

która ma już obejmować swoim zakresem wszystkie choroby rzadkie, a do każdej 

z nich ma zostać zastosowany Ujednolicony Identyfikator Zasobów (ang. Uniform 

Resource Identifier, URI). Dzięki URI rozszerzy się dostęp i dokładność danych epide-

miologicznych obejmujących między innymi choroby rzadkie i ultrarzadkie [7].  

Problematyka chorób rzadkich jest bardzo złożona. Komitet Rozwoju Człowieka 

działający przy Polskiej Akademii Naukowej sformułował specyfikę trudności związa-

nych z chorobami rzadkimi. Zaliczył do nich:  

 ograniczoną wiedzę wśród lekarzy rodzinnych i specjalistów;  

 specyfikę diagnostyczną (utrudniony dostęp do metod diagnostycznych, błędne 

interpretacje wyników);  

 specyfikę terapeutyczną (niski poziom zaangażowania w produkcję i rozwój 

nowych leków, wysoki koszt medykamentów);  

 specyfikę psychospołeczną (pominięcie pacjentów doświadczających chorób 

rzadkich i ich rodzin w życiu społecznym, osamotnienie, brak wsparcia psycholo-

gicznego, emocjonalnego, społecznego);  

 specyfikę organizacyjno-prawną na poziomie państwa (brak lub nieklarowne 

rozwiązania prawne, organizacyjne, proceduralne związane z leczeniem chorób 

rzadkich) [8].  

Skala zjawiska i ogromna liczba chorób rzadkich i ultrarzadkich jest przyczyną 

podjętych przez Radę Unii Europejskiej dążeń do holistycznego ujęcia działań w za-

kresie diagnostyki, leczenia oraz opieki socjalnej wobec tej szczególnej grupy pacjen-

tów. Jednym z najważniejszych aktów prawnych w zakresie chorób rzadkich jest 

Zalecenie Rady UE z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie rzadkich 

chorób skierowane do wszystkich państw członkowskich Unii. Głównym celem tego 

dokumentu jest zebranie całościowej wiedzy na temat chorób rzadkich, ujednolicenie 

klasyfikacji, ułatwienie diagnozy i wdrożenie efektywnych działań w zakresie leczenia 

pacjenta doświadczającego choroby rzadkiej. Zalecenia te obejmują szczegółowo:  

 wskazanie konieczności przyjęcia i realizacji w państwach UE planów lub 

strategii dotyczących chorób rzadkich, kompleksowego podejścia medyczno-
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socjalnego (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, leki) lub przeanalizowanie już 

istniejących dokumentów pod tym kątem;  

 przygotowanie wspólnej, europejskiej definicji (choroba dotykająca nie więcej niż 

5 na 10 000 osób), kodyfikacji oraz metody i narzędzi do zbierania danych na 

temat chorujących na choroby rzadkie;  

 badania naukowe (ustalenie obecnego poziomu wiedzy na temat chorób rzadkich, 

współdziałanie w projektach badawczych, poprawa koordynacji projektów 

wspólnotowych, krajowych i regionalnych);  

 ośrodki specjalistyczne i europejskie sieci referencyjne (wskazanie do końca 2013 r. 

ośrodków specjalistycznych na terenie poszczególnych państw i zachęcanie do 

aktywnego udziału w sieciach referencyjnych Unii);  

 gromadzenie krajowej wiedzy specjalistycznej (w celu wymiany i łączenia jej 

z innymi europejskimi zasobami, obejmować powinna obszary zarówno diag-

nozowania, jak i opieki medycznej osób doświadczających chorób rzadkich);  

 upodmiotowienie organizacji pacjentów (angażowanie pacjentów w budowanie 

strategii działania, umożliwianie im dostępu do najnowszej wiedzy medycznej 

i propagowanie aktywności organizacji zrzeszających osoby wokół chorób 

rzadkich);  

 trwałość (wypracowane działania powinny być długoterminowe, by zapewnić jak 

najwyższy stopień efektywności) [9].  

Warto przeanalizować kolejne punkty w kontekście działań podejmowanych na 

terenie naszego kraju. Unijny dokument wskazuje zalecenie przyjęcia przez kraje 

członkowskie najpóźniej do końca 2013 r. planów lub strategii krajowych dotyczących 

całościowych działań wobec osób dotkniętych chorobami rzadkimi. W Polsce w 2011 r., 

dzięki inicjatywie Krajowego Forum na rzecz terapii chorób rzadkich, zostały przygo-

towane pierwsze założenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, a następnie 

zostały przedstawione Zespołowi ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia. Mimo 

tych działań do chwili obecnej Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich w Polsce nie został 

finalnie przygotowany ani przyjęty do realizacji. Także Narodowy Program Zdrowia 

na lata 2007-2015 i na lata kolejne nie zawiera informacji o chorobach rzadkich i nie 

odnosi się do nich w żaden bezpośredni sposób. Działaniem podjętym w kierunku 

stworzenia podmiotu opiniodawczo-doradczego w zakresie chorób rzadkich było 

powołanie przez Ministra Zdrowia w 2008 r. Zespołu ds. Chorób Rzadkich. Wśród 

najważniejszych zadań przypisanych Zespołowi było definiowanie, analiza i kreowanie 

zaleceń dotyczących bieżących trudności w zakresie leczenia pacjentów chorych na tę 

specyficzną grupę chorób. Jednakże sama opinia Zespołu ds. Chorób Rzadkich nie jest 

w żaden sposób wiążąca i miarodajna, ponieważ nie wprowadzono równolegle aktów 

prawnych, które umożliwiłyby Zespołowi realny wpływ na podejmowane w Mini-

sterstwie Zdrowia czy NFZ decyzje. 

W roku 2014 została opublikowana lista placówek medycznych, do których mogą 

zgłaszać się osoby chore na choroby rzadkie. Publikację udostępnił Rzecznik Praw 

Pacjenta, a lista obejmuje 53 ośrodki medyczne zlokalizowane we wszystkich woje-

wództwach. Ośrodki te nie są skoncentrowane wyłącznie na pacjentach chorych na 

choroby rzadkie, ale umożliwiają im leczenie i terapię zgodnie z bieżącymi potrzebami 

[10].  
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Badania naukowe skupiające się na chorobach rzadkich są także niedostatecznie 

rozwiniętą sferą w Polsce. Aktualnie nie jest prowadzony żaden całościowy, krajowy 

projekt badawczy ani nie ma konkretnych funduszy przeznaczonych wyłącznie na ten 

cel. Pozyskiwane przez badaczy granty pochodzą z różnych krajowych lub euro-

pejskich programów, niededykowanych wyłącznie chorobom rzadkim i ultrarzadkim.  

Zalecenie UE dotyczące gromadzenia wiedzy i informacji oraz udostępniania jej 

pacjentom i ich rodzinom jest w Polsce realizowane w niezadowalającym stopniu. 

Organizacją zrzeszającą stowarzyszenia działające na rzecz pacjentów z chorobami 

rzadkimi jest Krajowe Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN. Od 

momentu powstania, czyli 2005 r., jej głównym celem jest przedstawianie wspólnego 

stanowiska polskich pacjentów chorujących na choroby rzadkie w czasie konsultacji 

i negocjacji z władzami i instytucjami państwowymi. W ramach działań organizacji 

ORPHAN został powołany krajowy Zespół (przy Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia 

Dziecka” w Warszawie), który zajmuje się gromadzeniem informacji na temat dostęp-

nych form leczenia chorób rzadkich w Polsce oraz prowadzaniem strony internetowej 

Orphanet w języku polskim (od 2011 r.). Odnosząc się do zaleceń UE dot. dostępności 

wiedzy na temat chorób rzadkich, należy zaznaczyć, że w Polsce nie istnieją żadne 

oficjalne centra udzielające informacji o chorobach rzadkich, nie działa żadna infolinia 

wspomagająca pacjentów doświadczających chorób rzadkich w zdobywaniu wiedzy na 

temat swojej choroby, możliwości leczenia czy dostępności specjalistycznych ośrodków 

medycznych. Znaczna większość wiedzy na temat chorób rzadkich i ultrarzadkich jest 

publikowana przez organizacje pozarządowe skupiające pacjentów i ich rodziny. 

Kwestią nierozwiązaną w Polsce jest nie tylko brak wprowadzenia całościowo 

zaleceń UE, ale także trudności z dostępnością i finansowaniem leków sierocych, nie-

zbędnych w podejmowanych terapiach chorób rzadkich. Polskie akty prawne, podobnie 

jak nie definiują samego zagadnienia choroby rzadkiej i ultrarzadkiej, nie podejmują 

także definicji leków sierocych. W Polsce kwestie medykamentów w chorobach rzad-

kich regulują trzy główne dokumenty: Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022, 

projekty Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich oraz Ustawa Refundacyjna. Polityka 

Lekowa Państwa podejmuje temat chorób rzadkich jako jeden z priorytetowych celów 

polityki lekowej państwa. Zwraca uwagę na konieczność zwiększenia dostępności nie-

zbędnych w terapii leków sierocych oraz konieczność współpracy międzynarodowej 

w podejmowaniu tematu leczenia tej grupy pacjentów. Dokument ten jednak jest 

jedynie wskazówkami i rekomendacjami, które powinny być brane pod uwagę podczas 

podejmowania aktów prawnych i realizowania ich przez odpowiednie organy pań-

stwowe. Założenia w niej zawarte są zalecane do wprowadzenia, ale nie są obligatoryjne 

i wiążące [11]. Projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich jest dokumentem 

przez lata modyfikowanym i nadal nie został oficjalnie przyjęty. Informacje w nim 

zawarte będą miały realne znaczenie dopiero wtedy, gdy zostanie on nie tylko przyjęty 

jako akt woli Rady Ministrów, ale zostanie wypracowany jego plan wykonawczy 

niosący ze sobą zmiany legislacyjne zapewniające wdrożenie przyjętych w nim założeń 

[4]. Aktem prawnym, który realnie wpływa na pacjentów chorych na choroby rzadkie 

jest Ustawa Refundacyjna. Aktualnie, zgodnie z jej zapisami, to Minister Zdrowia 

podejmuje decyzję o refundacji i ustaleniu urzędowej ceny zbytu produktu leczni-

czego. Pacjent wnioskujący o refundację i ustalenie ww. ceny negocjuje z Komisją 
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Ekonomiczną. Leki sieroce należą do grupy leków bardzo kosztownych, a podlegają 

takim samym rygorom oceny jak inne leki stosowane w chorobach powszechnych. 

Kwestia refundacji zależy od kryterium wysokości progu kosztu uzyskanego dodatko-

wego roku życia skorygowanego o jakość, ustalonego na poziomie trzykrotności PKB 

na jednego mieszkańca [11]. W praktyce refundacyjnej takie podejście do leków się-

rocych skutkuje dużą liczbą wniosków o refundację odmową jej udzielenia. Negatywne 

rozpatrywanie wniosków o refundację leków sierocych, czyli niezbędnych podczas 

terapii chorób rzadkich, wynikają głównie z przyczyn ekonomicznych Ponadto, biorąc 

pod uwagę czas mijający od zarejestrowania wniosku do wydania decyzji, pozwala 

wyciągnąć wniosek, że terapie w chorobach rzadkich mogą nie być traktowane 

priorytetowo [12].  

Przedstawiony powyżej zarys problematyki chorób rzadkich w Polsce, warto zesta-

wić z rozwiązaniami zastosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Wspomniany już 

dokument dotyczącym chorób rzadkich – Zalecenie Rady UE w sprawie działań 

w dziedzinie rzadkich chorób – został przyjęty 8 czerwca 2009 r. i wprowadził zalecenia 

w kwestii polityki zdrowotnej omawianej grupy pacjentów. Wskazania te nie zostały 

zrealizowane we wszystkich krajach europejskich, niektóre państwa członkowskie są 

nadal w trakcie wprowadzania w życie zalecony zmian. Niemniej, zalecenia UE 

wskazują kierunek tych przeobrażeń i są propozycją rozwiązań, które powinny być 

wprowadzone w krajach europejskich.  

Pierwsze zalecenia – wprowadzenie krajowych planów lub strategii dotyczących 

chorób rzadkich – nie zostało nadal zrealizowane przez Polskę. Państwa, które posiadają 

te dokumenty to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Niemcy, 

Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania. Plany te regulują najwa-

żniejsze kwestie w polityce zdrowotnej państw wobec osób chorych na choroby rzadkie 

i ultrarzadkie.  

Kolejne zalecenie obejmujące upowszechnianie wiedzy na temat chorób rzadkich 

jest realizowane w UE poprzez gromadzenie i udostępnianie trudno osiągalnych danych, 

które dodatkowo są rozrzucone w krajach członkowskich. Te wspólne działania 

w zakresie budowania wspólnej bazy fachowej wiedzy pozwalają zarówno specjalistom, 

jak i pacjentom na poszerzanie swojego zasoby informacji obejmującego kwestie dia-

gnozy i terapii chorób rzadkich w innych krajach europejskich.  
Bardzo ważnym, ale jednocześnie wyjątkowo trudnym do efektywnego zrealizo-

wania jest dbałość o medyczno-socjalne zabezpieczenie pacjentów i ich rodzin. Na 
poziomie UE wyróżnia się formy wyspecjalizowanej opieki socjalnej, takie jak: usługi 
opieki krótkoterminowej nad pacjentem (celem jest odciążenie i wsparcie rodzin oraz 
opiekunów nad codzienną opieką nad chorymi na choroby rzadkie, zapewniając im 
przerwę od opieki), terapeutyczne programy rekreacyjne (skierowane do pacjentów 
chorych na choroby rzadkie, pozwalające im na wyjazdy wypoczynkowe i rekreację, 
tym samym dające możliwość odcięcia się od codzienności z chorobą i doświadczenia 
relaksu i zabawę), dostosowanie domów do potrzeb chorych (usuwanie barier archi-
tektonicznych, wprowadzanie udogodnień adekwatnych do potrzeb pacjenta), centra 
zasobów (ośrodki integrujące wsparcie socjalne, psychologiczne, usługi informacyjne, 
poradnictwo, koordynację usług medycznych, rehabilitację) oraz inne usługi wspierające 
i uzupełniające leczenie ukierunkowane na pacjentów i ich rodziny.  
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Wśród zaleceń UE jest także stworzenie w państwach członkowskich ośrodków 
specjalistycznych i europejskich sieci referencyjnych. Placówki te mają za zadanie 
gromadzić świadczeniodawców i specjalistyczną wiedzę w zakresie chorób rzadkich. 
Komisja szczegółowo określiła warunki, jakie powinny spełniać, by zagwarantować 
pacjentom biegłość diagnozowania, holistyczne podejście do leczenia, wysoki poziom 
świadczonych usług oraz zapewnienie ciągłego doskonalenia zawodowego w tej 
wąskiej dyscyplinie medycznej.  

Główną europejską formą realizowania wskazania UE dotyczącego budowania 
bazy wiedzy specjalistycznej o chorobach rzadkich jest portal internetowy ORPHANET. 
Powstał on w roku 1997 i nieprzerwanie udziela wsparcia osobom związanym z choro-
bami rzadkimi w diagnozowaniu, opiece i procesie leczenia. ORPHANET jest prowa-
dzony przez około 40 zrzeszonych krajów. Działania ORPHANET to przede wszystkim 
udostępnianie informacji w formie encyklopedii chorób rzadkich, spisie chorób rzadkich 
i ich klasyfikacji, wykazie leków sierocych. Nad jakością i rzetelnością udostępnianych 
na portalu informacji czuwa wiele komisji, które niezależnie od siebie kontrolują 
ORPHANET i dbają o rozwój i poprawność merytoryczną zawartych tam treści. Naj-
częściej używanym językiem jest angielski, choć coraz częściej artykuły medyczne są 
tłumaczone na inne języki. Każdego dnia portal odwiedza ok. 20 tysięcy osób z 200 
krajów [2]. 

3. Autorskie badania epidemiologiczne w zakresie chorób rzadkich w Polsce  

Od roku 2014 w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, następnie w Zakładzie Medycyny 
Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowa-
dzone są cykliczne badania nad rozpowszechnieniem, epidemiologią i charakterystyką 
leczenia chorób rzadkich w Polsce. Realizowane badania naukowe prowadzone są we 
współpracy m.in. Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakła-
dem Higieny, Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie czy Uniwersytetem Medycznym 
w Lublinie.  

Badania te pozwoliły na ocenę epidemiologiczną wybranych chorób rzadkich 
w Polsce w oparciu o zastosowanie krajowych baz danych chorobowości szpitalnej. 
Wysoka kompletność danych dotyczących chorobowości szpitalnej wynika z obowiązku 
prawnego nałożonego na jednostki lecznictwa zamkniętego dotyczącego okresowego 
raportowania danych o hospitalizacjach do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny. Dokładność i wiarygodność danych wynika 
z sprawności i dokładności raportowania poszczególnych podmiotów. Bardzo duża 
grupa badanych osób obejmujących prawie 100% hospitalizacji w Polsce dawała 
rękojmię dokładności i wiarygodności tych danych. Dane z krajowego rejestru podlegają 
anonimizacji, ale poprzez odpowiednio skonstruowane narzędzia analizy statystycznej 
uzyskano dane hospitalizacji dotyczące pojedynczego pacjenta jako punkt wyjścia do 
dalszych badań epidemiologicznych.  

W ramach prowadzonych badań warto wymienić przykładowe prace, które zostały 
opublikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Prace te doty-
czyły badań epidemiologicznych takich chorób rzadkich jak zapalenia naczyń [13-18], 
wybranej choroby układowej tkanki łącznej [19], choroby metabolicznej kości [20], 
uogólnionej choroby ziarniniakowej [21].  
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4. Podsumowanie  

Podsumowując, można stwierdzić, iż choroby rzadkie stanowią szczególną i specy-

ficzną grupę chorób. Niniejszy artykuł miał na celu analizę podstawowych zagadnień, 

charakterystykę problematyki chorób rzadkich oraz próbę oceny potencjalnych wyzwań 

dla systemów zdrowotnych. 

Warto zatem zastanowić się, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w Polsce, 

by jak najskuteczniej realizować zalecenia UE i tym samym przyczynić się do poprawy 

sytuacji zdrowotnej i społecznej osób doświadczających chorób rzadkich. Jak pokazują 

wyniki autorskiej analizy głównym celem podejmowanych działań niekoniecznie 

powinno być wyróżnienie i przyznanie tej grupie chorób specjalnej pozycji w systemie 

ochrony zdrowia, ale zapewnienie równego traktowania w porównaniu do chorób pow-

szechnych. Wśród proponowanych zmian zdecydowanie warto podjąć temat diagno-

styki. W Polsce istnieje potrzeba ujednolicenia identyfikacji chorób rzadkich, a wpro-

wadzenie od 1 stycznia 2022 r. klasyfikacji ICD-11 (uzupełnionej o choroby rzadkie 

i Ujednolicony Identyfikator Zasobów) rokuje pozytywnie w tym obszarze. Zasadne 

byłoby także, wprowadzenie krajowych rejestrów chorych na choroby rzadkie, które 

umożliwiłyby nie tylko wymianę wiedzy specjalistycznej między ośrodkami medycz-

nymi zajmującymi się chorymi, ale także pozwoliłyby na wsparcie psychologiczne 

i emocjonalne osób doświadczających tej samej rzadkiej choroby. Warto zaznaczyć, że 

zgłaszanie chorób do ogólnokrajowego rejestru chorobowości szpitalnej oraz ambula-

toryjnej zaprezentowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny jest szansą na zautomatyzowanie tego procesu. By udoskonalać opiekę 

medyczną przeznaczoną dla chorych na choroby rzadkie w Polsce konieczne jest 

zaangażowanie ze strony ośrodków klinicznych, naukowych i innych jednostek badaw-

czych. Brak wystarczającej i powszechnie dostępnej wiedzy na temat diagnozy, 

przebiegu leczenia chorób rzadkich są obszarem, który wymaga zmiany. Należałoby 

wprowadzić ujednolicony i całościowy system prowadzenia pacjenta doświadcza-

jącego choroby rzadkiej. Rozproszenie jest dezorientujące dla pacjenta, należy zatem 

wypracować działania pozwalające na holistyczną opiekę nad chorymi i mechanizmy 

współpracy specjalistów w zakresie leczenia osób z chorobami rzadkimi. Podjęcie 

takich działań może przynieść nie tylko bezpośrednie korzyści zdrowotne, ale także 

podniesienie jakości życia pacjentów.  

Szybka i efektywna diagnoza w oparciu o doświadczenie i wiedzę specjalistów to 

podjęcie zindywidualizowanego, celowego leczenia, a tym samym zatrzymanie bądź 

zminimalizowanie skutków chorób rzadkich. Dostęp do informacji o chorobie i prog-

nozowanym leczeniu, to także korzyść w znaczeniu emocjonalno-społecznym, pozwa-

lająca na uczenie się życia codziennego z chorobą rzadką. Skoordynowanie działań 

i mechanizmów w opiece medycznej niesie ze sobą także korzyści finansowe w postaci 

zredukowania kosztów potencjalnie związanych z osobami chorymi na choroby rzadkie. 

Adekwatne narzędzie diagnostyczne, które uwzględnia szeroki wachlarz chorób, 

pozwala zawęzić obszary diagnostyczne i tym samym zmniejszyć koszty badań, które 

na pierwszym etapie wykluczyłyby bądź potwierdziły daną jednostkę chorobową. 

Szybka i trafna diagnoza to także pierwszy krok do celowego leczenia i opieki, które 

rozpoczęte odpowiednio szybko mogą zapobiec lub zmniejszyć następstwa choroby 

rzadkiej, czyli zredukować ewentualne koszty dalszego leczenia i rehabilitacji. 
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Problematyka chorób rzadkich w Polsce jest zagadnieniem dynamicznie rozwija-

jącym się niezbędne jest podjęcie dyskusji nad całościowymi, systemowymi rozwiąza-

niami dla pacjentów i ich rodzin. Temat ten wymaga podejścia holistycznego, zintegro-

wanych działań wielu grup specjalistów oraz rządzących w wypracowaniu najskutecz-

niejszych i najbardziej efektywnych narzędzi diagnostycznych, leczniczych, rehabilita-

cyjnych i socjalnych ukierunkowanych na pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce. 

Warto także śledzić działania z tego zakresu podejmowane w innych krajach i analizować 

możliwości ich implementacji, licząc na potencjalne wdrażanie zmian w Polsce.  
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Choroby rzadkie – współczesne problemy i wyzwania dla systemów ochrony 

zdrowia  

Streszczenie 
Choroby rzadkie to przewlekłe niepowszechne schorzenia o ciężkim przebiegu, często uwarunkowane 
genetycznie. Ze względu na nieczęste występowanie i różne podłoże stanowią szczególną grupę chorób. 
Brak jednorodnej międzynarodowej definicji chorób rzadkich, uniemożliwia klasyfikację wielu jednostek 
chorobowych, a co za tym idzie, dokładne monitorowanie liczby osób z chorobami rzadkimi. Celem pracy 
jest zwrócenie uwagi na wyzwania, jakie choroby rzadkie mogą stanowić dla systemu ochrony zdrowia. 
Dokonano przeglądu literatury dotyczącej terminologii i częstości występowania chorób rzadkich oraz 
europejskich dokumentów prawnych regulujących najważniejsze kwestie polityki zdrowotnej związanej 
z chorobami rzadkimi. Skala i trudność zjawiska poskutkowały stworzeniem Zaleceń Rady UE z dnia 
8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób – dokumentu przedstawiającego 
holistyczne podejście do diagnostyki, leczenia i opieki socjalnej osób dotkniętych chorobami rzadkimi. 
Wdrożenie zaleceń w Polsce pozwoli na wprowadzenie krajowych planów i strategii oraz pomoże w gro-
madzeniu i udostępnianiu danych dotyczących chorób rzadkich. Rozpowszechnienie wiedzy na temat 
chorób rzadkich, wymiana doświadczeń lekarzy rodzinnych i specjalistów przyczyni się do efektywniejszej 
diagnozy i skuteczniejszej terapii chorób rzadkich w kraju.  
Słowa kluczowe: choroby rzadkie, ochrona zdrowia, ICD-11 

Rare diseases – contemporary problems and challenges in healthcare  

Abstract  
Rare diseases are chronic, non-common, severe, and often genetically determined conditions. Due to their 
infrequent occurrence and various causes, they constitute a special group of diseases. The lack of the 
official international definition of rare diseases makes it impossible to classify many disease entities, and, 
consequently, to accurately monitor the number of people with rare diseases. The aim of this work is to 
draw attention to the challenges that rare diseases may pose for the health care system. A review of the 
literature on the terminology and prevalence of rare diseases and European legal documents regulating the 
most important issues of health policy related to rare diseases was done. The scale and difficulty of the 
phenomenon resulted in the creation of the Council Recommendation of 8 June 2009 on an action in the 
field of rare diseases - a document presenting a holistic approach to the diagnosis, treatment, and social 
care of people affected by rare diseases. Implementation of these recommendations in Poland will allow 
the introduction of national plans and strategies and will help in collecting and sharing data on rare 
diseases. Disseminating knowledge about rare diseases, exchanging experiences of family doctors and 
specialists will contribute to a more effective diagnosis and treatment of rare diseases in the country. 
Keywords: rare diseases, healthcare, ICD-11  
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Ornitoza – rozpoznanie rzadkiej choroby zakaźnej 

w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

1. Wstęp 

Ornitoza to choroba odzwierzęca wywołana przez wewnątrzkomórkowe bakterie 

z gatunku Chlamydophila psittaci. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową poprzez 

wdychanie pyłu, drobnych cząsteczek wysuszonego kału i innych odchodów chorych 

ptaków – głównie papug, ale również pingwinów, kaczek, gołębi, kanarków i indyków 

[1]. Po raz pierwszy o ornitozie świat usłyszał w 1880 r., kiedy to Ritter opublikował 

pracę na temat atypowego zapalenia płuc u kilku osób w Szwajcarii związanego z eks-

pozycją na tropikalne gatunki ptaków [2], natomiast termin „ornitozy” narodził się 

w publikacji Morange w 1895 r., gdy opisał grypopodobne objawy związane z transmisją 

patogenu między papugami a ludźmi [2]. Największy wybuch pandemii wywołanej tą 

chorobą nastąpił zimą 1929-1930 r.. Miała ona miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz 

Europie i była spowodowana importem papug z rodzaju Amazona z Argentyny. 

Pochłonęła ona prawdopodobnie od 750 do nawet 800 ofiar [3]. W latach 1930-1938 

zanotowano 174 przypadki ornitozy na Wyspach Owczych. Śmiertelność wynosiła 

20%, natomiast u ciężarnych kobiet była znacznie wyższa, bowiem wynosiła 80% [4]. 

Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń (ang. Centers for Disease 

Controla and Prevention, CDC) opublikowało raport na temat ilości zanotowanych 

przypadków ornitozy w latach 1988-1997, który wykazał 766 zachorowań [5]. W latach 

2005-2009 zgłoszono 66 przypadków ornitozy do CDC. Aktualnie przypadki ornitozy 

notowane są sporadycznie w Europie, a dokładna ilość ich jest trudna do określenia, 

gdyż choroba ta jest ciężka do zdiagnozowania, objawy są często lekceważone przez 

lekarza pierwszego kontaktu, a poziom świadomości społeczeństwa o zagrożeniu 

ornitozą jest niski. Najaktualniejszy raport sporządzony przez CDC dotyczy okresu lat 

2006-2012, w którym zanotowano 58 przypadków, z czego tylko 2 przypadki zostały 

potwierdzone hodowlą bakterii [6]. W Polsce w ciągu ostatnich trzech lat zanotowano 

w 2017 r. 1 hospitalizowany przypadek tabela 1. Okres inkubacji choroby wynosi od 5 

do 14 dni. W przebiegu choroby wyróżniamy dwie fazy. Pierwsza cechuje się niespe-

cyficznymi objawami ogólnymi, natomiast druga związana jest z objawami ze strony 

układu oddechowego. Do najczęstszych symptomów pierwszej fazy należą: wysoka 

gorączka nawet do 40,5℃, dreszcze, uczucie ogólnego rozbicia, światłowstręt, bóle 

mięśni, bóle gardła, krwawienie z nosa (25% przypadków), wymioty, nudności, bóle 

brzucha, część pacjentów wykazuje nadpobudliwość, a część objawy splątania. Druga 

faza choroby cechuje się objawami ze strony układu oddechowego, takimi jak: kaszel, 

czasem z krwiopluciem, bóle w klatce piersiowej, rzadziej duszność [7]. W wykrywaniu 

ornitozy przez lekarzy pierwszego kontaktu ważne jest posiadanie wiedzy na temat 

odchyleń od normy w badaniu fizykalnym. Są to niespecyficzne zmiany osłuchowe 

o nieznacznym nasileniu, względna bradykardia (niskie tętno w stosunku do gorączki), 

                                                                
1 Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski. 
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splenomegalia – pozwalająca odróżnić ornitozę od innych chorób wywołanych przez 

atypowe bakterie, plamy Hordera (jasne wykwity plamiste na skórze), hepatomegalia 

z żółtaczką, bóle mięśni z towarzyszącym wzmożonym napięciem [8]. Rozpoznanie 

choroby opiera się na objawach klinicznych, wywiadzie oraz wynikach badań mikro-

biologicznych. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej można dostrzec zmiany 

patologiczne w dolnym płacie jednego z płuc (nacieki lub zagęszczenia) lub obustronne 

zmiany węzłowe, rozsiane lub śródmiąższowe. Rozpoznanie ornitozy polega na dodat-

nim wyniku wykrycia antygenu chlamydiowego lub czterokrotnym wzroście przeciw-

ciał IgG w dwóch próbkach surowicy pobranych w ciągu 2 tygodni i zbadanych przy 

pomocy techniki mikroimmunofluorescencji (MIF) lub testu immunoenzymatycznego 

ELISA, a także bezpośrednim wykryciu przeciwciał klasy IgM w teście MIF. Coraz 

więcej laboratoriów oferuje również badanie PCR polegające na wykryciu materiału 

genetycznego bakterii z pobranej od pacjenta plwociny, krwi lub tkanki [7]. W leczeniu 

ornitozy zalecana jest doksycyklina (100 mg, co 12 h godzin) lub tetracyklinum (500 mg, 

co 6 godzin) – terapia powinna trwać od 10 do 14 dni. Dla osób z przeciwskazaniem 

stosowania tetracyklin (kobiety w ciąży lub dzieci poniżej 8. roku życia), można 

zastosować makrolid – azytromycyna lub erytromycyna (raz dziennie przez 7 dni). 

Można również podać choremu fluorochinolony [7, 9].  

2. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się bakterii 

Środki zapobiegawcze obejmują 1) regularne czyszczenie klatek (zwilżanie klatek 

i innych skażonych obszarów roztworem czyszczącym lub środkiem dezynfekującym 

zmniejsza aerozol) oraz trzymanie ptaków i klatek w dobrze wentylowanych pomiesz-

czeniach, aby zapobiec gromadzeniu się zakaźnego pyłu; 2) dbanie o higienę, w tym 

częste mycie rąk przy obchodzeniu się z ptakami, ich odchodami i otoczeniem; 

3) używanie rękawiczek, kombinezonów lub jednorazowych fartuchów, jednorazowych 

czepków, okularów ochronnych (np. Gogli) i odpowiednio dopasowanej maski odde-

chowej (tj. wstępnie ukształtowanej maski, która ściśle przylega do ust i nosa); oraz 

4) przestrzeganie wszystkich instrukcji lekarza weterynarii prowadzącego leczenie, 

dotyczących leczenia, izolacji i kwarantanny, dalszych badań oraz postępowania 

z chorymi i narażonymi ptakami [10]. W zależności od przepisów wojewódzkich lub 

lokalnych władz, urzędników ds. zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego może zostać 

wydane polecenie kwarantanny dla wszystkich zainfekowanych i narażonych ptaków 

na terenie, na którym infekcja C. psittaci została zidentyfikowana. Decyzję o kwaran-

tannie należy uzgodnić z państwowymi organami ds. zdrowia publicznego, państwowej 

służby zdrowia ds. zwierząt oraz doświadczonym weterynarzem ptactwa. Celem nało-

żenia kwarantanny na ptactwo jest zapobieganie dalszemu przenoszeniu patogenu. 

Posiadacze ptaków poddanych kwarantannie powinni leczyć ptaki w oddzielnym 

obszarze kwarantanny, aby zapobiec narażeniu ludzi i innych ptaków. Należy zapro-

jektować strefę kwarantanny (klatkę lub pomieszczenie) zgodnie z wytycznymi dotyczą-

cymi kontroli zakażeń środowiskowych w placówkach służby zdrowia, kiedy to 

możliwe. Jeśli ptaki są przewożone do lokalizacji poza miejscem leczenia, transport 

powinien być przeprowadzony przez dedykowany pojazd specjalnie zaprojektowany 

do transportu ptaków. Za zgodą państwa i władz lokalnych, właściciel może sprzedawać 

ptaki po co najmniej 7 dniach leczenia, pod warunkiem, że nowy właściciel zobo-

wiązuje się na piśmie do kontynuowania kwarantanny, leczenia i jest informowany 
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o zagrożeniu dla zdrowia ludzi. Po zakończeniu leczenia lub usunięciu ptaków, należy 

przeprowadzić dokładne czyszczenie i dezynfekcję obiektu, oraz badania środowi-

skowe w kierunku C. psittaci. Testy środowiskowe oparte na PCR mogą być cenne 

w ocenie skuteczności czyszczenia i dezynfekcji [7]. Lokalne władze medyczne powinny 

zgłaszać przypadki ornitozy do ich powiatowych wydziałów zdrowia lub rolnictwa. Ze 

względu na odzwierzęcy charakter tego patogenu może być konieczne podjęcie działań 

przez władze ds. zdrowia zwierząt dochodzenia epidemiologicznego w celu kontroli 

przenoszenie się C. psittaci wśród ludzi i ptaków. Dochodzenie epidemiologiczne 

należy zainicjować w następujących przypadkach: potwierdzony lub prawdopodobny 

przypadek ludzki zakażenia C. psittaci lub gdy można powiązać zakażenie człowieka 

z zakupem ptaka w ciągu 60 dni od wystąpienia objawów choroby. Dochodzenie doty-

czące niedawno zakupionych ptaków powinno obejmować wizytę w miejscu, w którym 

znajduje się zarażony ptak i identyfikację miejsca, w którym ptak został pierwotnie 

zakupiony (np. sklep zoologiczny, hodowla). Władze powinny udokumentować liczbę 

i rodzaje ptaków, stan zdrowia potencjalnie narażonych osób i ptaków, lokalizację 

obiektów, w których trzymano ptaki, istotne czynniki związane z wentylacją i wszelkie 

metody leczenia. Zalecenia dotyczące izolacji, badania i leczenia powinno być wyzna-

czone we współpracy z doświadczonym lekarzem weterynarii [11]. 

3.  Przypadek kliniczny I 

Do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zgłosił się 37-letni mężczyzna. 

W zebranym wywiadzie stwierdzono utrzymującą się od 9 dni gorączkę do 40℃ 

leczoną doraźnie ibupromem bez jakichkolwiek innych objawów w tym ubytku masy. 

Przed dwoma tygodniami wystąpiła krótkotrwała biegunka bez krwi. W wywiadzie 

zawodowym nie stwierdzono czynników narażenia, pacjent zaprzecza paleniu papie-

rosów, stosowania narkotyków oraz ryzykownych zachowań mogących skutkować 

zakażeniem wirusem HIV, ponadto nie podróżował nigdzie w ostatnim czasie, nato-

miast po dokładnym zebraniu wywiadu stwierdzono, iż pacjent hobbistycznie od 5 lat 

zajmuje się hodowlą papug falistych. W badaniu fizykalnym akcja serca była miarowa, 

tętno 70/min, ciśnienie tętnicze w normie – 130/80, szmer pęcherzykowy prawidłowy, 

obrzęki nieobecne, brzuch miękki, bez patologicznych oporów, węzły chłonne obwo-

dowe niepowiększone. W badaniach dodatkowych wykonanych w ramach POZ 

u wcześniej prowadzącego lekarza stwierdzono: WBC – 7,21 x 10^3/uL (wartość 

referencyjna 4,0-10,0 x 10^3/uL), MacroR – 3,5%, MicroR – 0,9% natomiast wartość 

CRP – 51,9 mg/l (wartość referencyjna 0-5,0). Pozostałe parametry w normie, w badaniu 

ogólnym moczu brak nieprawidłowości. 

Zlecono pilne wykonani badań: USG, RTG klatki piersiowej oraz kontrolne morfo-

logii i CRP, które wykonano w dniu następnym. W USG narządów jamy brzusznej nie 

stwierdzono zmian patologicznych, natomiast zaobserwowano hipoechogeniczny obszar 

(zdjęcie 1) o wymiarach 45 x 22 x 25 mm w prawym zachyłku żebrowo-przeponowym, 

w lini pachowej tylnej ze zmianami hiperechogenicznymi, niektóre o rysunku oskrze-

lowym-najpewniej konsolidującymi z pułapką powietrzną i bronchogramem powietrz-

nym w pierwszym rzędzie pneumonia. W badaniu RTG klatki piersiowej w pozycji 

przednio-tylnej (zdjęcie 2) oraz bocznej (zdjęcie 3) stwierdzono: smugowate, zlewające 

się zacienienia miąższu w płacie dolnym płuca prawego – zmiany zapalne. Poza tym 

pola płucne bez widocznych zmian ogniskowych, kąty przeponowo-żebrowe wolne, 
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sylwetka serca w normie. U pacjenta wdrożono leczenie Moloxinem 400 mg (moksy-

floksacyna) 1 raz dziennie przez 14 dni. Po dwóch tygodniach pacjent zgłosił się na 

badanie kontrolne. Mężczyzna nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Stan gorączkowy 

ustąpił. W wykonanym badaniu morfotycznym krwi nie stwierdzono nieprawidło-

wości, CRP – 0,2 mg/l. 

4. Przypadek kliniczny II 

W dniu następnym do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zgłosiła się także 

jego żona również z objawami utrzymującej się od 5 dni gorączki do 39℃ oraz suchym 

kaszlem od dwóch dni. W wywiadzie chorobowym obciążona chorobą Hashimoto, 

stwierdzono również okazyjną styczność z hodowlą papug falistych (własność mężą). 

Pacjentka również zaprzeczyła paleniu papierosów, ryzykownych zachowań mogących 

skutkować zakażeniem wirusem HIV oraz nie podróżowała za granicę w ostatnim 

czasie. W badaniu fizykalnym akcja serca miarowa, tony głośne, tętno 70/min,  

RR = 130/80, szmer pęcherzykowy, pojedyncze krepitacje u podstawy płuca lewego – 

obrzęki nieobecne, brzuch miękki bez patologicznych oporów, węzły chłonne obwo-

dowe niepowiększone. Została skierowana na badanie morfotyczne oraz do pracowni 

diagnostycznej w celu zrobienia RTG klatki piersiowej w pozycji przednio-tylnej oraz 

bocznej (zdjęcie 4 i 5). 

RTG wykazało rozległe zmiany naciekowe w płacie dolnym płuca lewego (zdjęcie 4), 

głównie w segmencie VI, poza tym pola płucne bez widocznych zmian ogniskowych, 

kąty przeponowo-żebrowe wolne, sylwetka serca w normie. W morfologii OB pod-

wyższone – 83 (wartość referencyjna 3-15), CRP – 61,4 mg/l (wartość referencyjna  

0-5,0). WBC – 7,61 x 10^3/uL (wartość referencyjna 4,0-10,0 x 10^3/uL), MacroR – 

3,7%, MicroR – 1,5%. Wdrożono leczenie Proxacinem (lewofloksacyna) w dawce dwa 

razy dziennie 500 mg przez 14 dni. Podczas wizyty kontrolnej, po zakończeniu terapii 

antybiotykowej stwierdzono prawidłową temperaturę oraz ustąpienie zmian osłucho-

wych nad płucami. Zlecono wykonanie kontrolnego badania RTG klatki piersiowej 

oraz morfologię i CRP. W kontrolnym badaniu RTG KLP nie stwierdzono zmian 

ogniskowych, kąty przeponowo-żebrowe wolne, sylwetka serca w normie (zdjęcie 6). 

Morfologia w normie, CRP 0,2 mg/l 

5. Chlamydophila psittaci 

Chlamydophila psittaci to gatunek bakterii wewnątrzkomórkowej występującej 

w dwóch postaciach: nieaktywne metabolicznie, zakaźne ciałko elementarne (ang. ele-

mentary body, EB) oraz aktywne metabolicznie, ale niezakaźne ciałko siateczkowate 

(ang. reticulatory body, RB). Ciałko elementarne dostaje się do komórki na drodze 

fagocytozy tworząc endosom, co ciekawe nie jest ono niszczone przez lizosom, jak 

inne pochłonięte cząsteczki, ale przekształca się w ciałko siateczkowate, które następnie 

replikuje się i dzieli wewnątrz endosomu. Następnie ciałko siateczkowate z powrotem 

przekształca się w ciałko elementarny i może infekować zdrowe komórki gospodarza 

lub drogą kropelkową zostać przekazane kolejnej osobie (rys. 1) [11] 
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6. Rysunki i zdjęcia 

 

Rysunek 1. Cykl życia bakterii Chlamydophila psittaci.  

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlamydophila_pneumoniae.jpg 

 

Zdjęcie 1. USG wykonane podczas przyjęcia pacjenta w ośrodku POZ  

w ramach diagnostyki pierwszego pacjenta 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlamydophila_pneumoniae.jpg
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Zdjęcie 2. RTG klatki piersiowej w pozycji przednio-tylnej wykonane  

w ramach diagnostyki POZ u pierwszego pacjenta 

 

Zdjęcie 3. RTG klatki piersiowej w pozycji bocznej wykonane  

w ramach diagnostyki POZ u pierwszego pacjenta 
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Zdjęcie 4. RTG klatki piersiowej w pozycji przednio-tylnej wykonane  

w ramach diagnostyki POZ u drugiej pacjentki 

 

Zdjęcie 5. RTG klatki piersiowej w pozycji bocznej wykonane  

w ramach diagnostyki POZ u drugiej pacjentki 
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Zdjęcie 6. RTG klatki piersiowej w pozycji przednio-bocznej wykonane  

po 14-dniowym leczeniu drugiej pacjentki 

7. Tabela 

Tabela 1. Liczba zgłoszonych zachorowań w Polsce na ornitozę w latach 2017-2019 

Rok Liczba zachorowań Zapadalność ( na 100 tys.) Hospitalizacja 

2017 1 0.003 1 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu chorób zakaźnych i zatruć w Polsce w 2019 r., Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych 

i Nadzoru, Główny Inspektor Sanitarny, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób 

Zakaźnych u Ludzi 

8. Podsumowanie 

Ornitoza jest rzadko spotykaną i jeszcze rzadziej rozpoznawaną chorobą w praktyce 

lekarza rodzinnego. Do jej rozpoznania potrzebny jest dokładnie zebrany wywiad oraz 

dobra znajomość środowiska życia i pracy swoich pacjentów. Dostępne badania 

w Poradni POZ pozwalają na rozpoznanie tej choroby uwzględniając kontakt z ptactwem, 

zmiany płucne w badaniach obrazowych, obraz kliniczny, a także pozytywną odpowiedź 

na atybiotykoterapię [12]. Brak jest tylko możliwości potwierdzenia w badaniach serolo-

gicznych. Opisane przypadki wskazują na rolę lekarza pierwszego kontaktu w prawi-
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dłowym rozpoznaniu omawianej jednostki chorobowej. Mimo braku możliwości wyko-

nania badania serologiczego w kierunku C.psittaci odpowiednio wczesne wdrożenie 

leczenia empirycznego pozwoliło na ustąpienie objawów oraz cofnięcie się zmian 

zapalnych w płucach. Opis obu przypadków stanowi przestrogę przed pochopnym 

lekceważeniem niespecyficznych objawów dla różnych jednostek chorobowych.  
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Ornitoza – rozpoznanie rzadkiej choroby zakaźnej w praktyce lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej 

Streszczenie 

Ornitoza to odzwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez wewnątrzkomórkową bakterię z gatunku 

Chlamydophila psittaci, często nazywana papuzicą, gdyż przenoszona jest na człowieka przez ptactwo 

domowe i gospodarskie (papugi, kanarki, indyki, kaczki i gołębie). Do zakażenia człowieka dochodzi drogą 

kropelkową przez wdychanie pyłu, drobnych cząsteczek wysuszonego kału i innych odchodów chorych 

ptaków, może również być przenoszona z człowieka na człowieka. Choroba ta klinicznie objawia się naj-

częściej atypowym zapaleniem płuc, jest jednak często nierozpoznawana przez lekarza pierwszego kontaktu, 

daje bowiem niespecyficzne zmiany osłuchowe o nieznacznym nasileniu, może być wykryta w badaniu radio-

logicznym. Poniższa praca przedstawia przypadek małżeństwa hodującego papugi rozpoznana dzięki dobrze 

przeprowadzonemu wywiadowi lekarskiemu oraz podjęciu szybkiej, dostępnej w ramach POZ diagnostyki.  

Słowa kluczowe: ornitoza, Chlamydophila psittaci, zapalenie płuc 

Ornithosis – diagnosis of a rare infectious disease in the practice of a GP practice 

Abstract 

Ornithosis is a zoonotic infectious disease caused by intercellural bacterium called Chlamydophila psittaci, 

also called parrot fever because of the infected birds such as parrots, canary, turkey, ducks and gulls. 

Airbrone is the only possibility of the route of infection, people are contracted by the inhaling dust from 

dried faeces or fresh or dried ocular and nasal secretions from infected birds. Rare person-to-person trans-

mission has beed reported. The disease is often non-recognized by the general practitioner, due to the fact 

that the oscultatory changes are not recognized. The diagnosis is usually confirmed in radiology examination. 

This case report shows the marriage who grow the parrots in their home. The case was diagnosed by the 

well-collected anemnesis and fast carried out diagnostic. 

Keywords: ornithosis, Chlamydophila psittaci, pneumonia 
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Progeria – w poszukiwaniu sposobu leczenia  

tej rzadkiej choroby 

1. Wstęp  

Choroby rzadkie (ang. RD, rare diseases) definiowane są w krajach Unii Europejskiej 

jako choroby ciężkie, często zagrażające życiu, z którymi boryka się nie więcej niż 5 

na 10 000 osób oraz których leczenie nadzorowane jest przez specjalistów różnych 

dziedzin medycznych [1]. Z roku na rok lista chorób rzadkich powiększa się, a wykrycie 

każdej kolejnej nowej choroby rzadkiej jest możliwe dzięki coraz bardziej postępu-

jącemu rozwojowi genetyki. To głównie właśnie ta gałąź nauki pozwala na zrozumie-

nie mechanizmów chorób, które dotąd nie były znane, i o których istnieniu nie zdawano 

sobie sprawy. 

Na dzień dzisiejszy mówi się już o około 8 000 różnych schorzeniach rzadkich [2]. 

Komisja Europejska szacuje, że choroby rzadkie dotyczą od 6 do 8% społeczeństwa, 

co w przeliczeniu na populację polską wskazuje, że w Polsce żyje ponad 2 miliony 

osób dotkniętych chorobą rzadką [2, 3].  

Należy zwrócić uwagę, że niemalże każda choroba uwarunkowana genetycznie 

znajduje się na liście chorób rzadkich, opublikowanej przez Orphanet (Orphanet – 

internetowy serwis medyczny publikujący informacje dotyczące chorób rzadkich) [4]. 

Z drugiej jednak strony nie każda choroba rzadka jest równoznaczna chorobie gene-

tycznej. Choroby rzadkie mogą bowiem mieć również podłoże infekcyjne, autoimmu-

nologiczne czy też nowotworowe. Sama przyczyna występowania wielu chorób rzad-

kich, pomimo postępu medycyny, do dziś nie została poznana. Również ze względu na 

rzadkość występowania, trudności w rozpoznawaniu oraz brak świadomości, wiedza 

o tych chorobach w naszym społeczeństwie wciąż jest bardzo niewielka. 

Choroby rzadkie bardzo często ujawniają się zaraz po narodzinach lub we 

wczesnym dzieciństwie, a jednym z przykładów rzadkiej choroby wieku dziecięcego 

jest właśnie progeria. 

Progeria (ang. HGPS, Hutchinson – Gilford progeria syndrome) to autosomalna, 

dominująca choroba rzadka, która ma podłoże genetyczne. Wywołana jest nieodwra-

calną mutacją punktową genu LMNA (proteina znana również jako lamina A/C), który 

koduje laminę A. Mutacja ta doprowadza do powstania w komórkach toksycznej formy 

laminy A, która syntetyzowana jest w nadmiarze i została nazwana progeryną. W jądrze 

komórkowym dochodzi do odkładania się progeryny, co powoduje uszkodzenie materiału 

genetycznego, zaburzenia podziałów komórkowych, a nawet śmierć komórek.  

                                                                
1 gabajul@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farma-

ceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 
2 mariola.herbet@umlub.pl, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl. 
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Samo słowo „progeria” pochodzi z języka greckiego i w dosłownym tłumaczeniu 

oznacza „przedwcześnie stary”, co idealnie charakteryzuje zarówno przebieg, jak 

i objawy kliniczne choroby. 

U dzieci chorych na progerię po około 2. roku życia zaczynają ujawniać się pierwsze 

charakterystyczne cechy fenotypowe. Jest to przede wszystkim opóźniony wzrost, 

niewielka masa ciała oraz hipoplazja środkowej części twarzy. Dodatkowo obserwuje 

się u takich dzieci lipodystrofię, zmniejszoną ruchliwość i bolesność stawów, mikro-

angiopatie, postępujące osłabienie wzroku i słuchu oraz szybkie łysienie [5]. 

Główny objaw choroby – przedwczesne i przyspieszone starzeniem się organizmu 

bywa przyczyną śmierci w bardzo młodym wieku. Dzieci dotknięte tą chorobą cierpią 

na schorzenia głównie ze strony układu krążenia oraz układu kostnego, co przypo-

minając proces starzenia fizjologicznego, ostatecznie staje się przyczyną ich bardzo 

wczesnej śmierci, bowiem średnia długość ich życia wynosi zaledwie około 13 lat. 

Często o dziecku dotkniętym progerią mówi się, że jest to dziecko w ciele staruszka. 

Należy wspomnieć, że sama progeryna w niewielkich ilościach wytwarzana jest w ko-

mórkach każdego człowieka i to właśnie ona prawdopodobnie odpowiada za naturalny 

proces starzenia każdego z nas [6].  

Obecne strategie leczenia progerii opierają się głównie na przeciwdziałaniu kumulacji 

toksycznej progeryny w organizmie poprzez zastosowanie inhibitorów izoprenylacji 

i metylacji prelaminy A czy też aktywatorów autofagii prowadzących do degradacji 

progeryny. Próbuje się także złagodzić skutki wynikające z nadmiaru progeryny w ko-

mórkach poprzez stosowanie substancji przeciwdziałających stanom zapalnym, utrzy-

manie odpowiedniego poziomu pirofosforanów, jak również w wyniku oddziaływania 

na receptor witaminy D. 

Komórki HGPS z odpowiednich hodowli i zwierzęce modele przedkliniczne dostar-

czyły informacji na temat szlaków molekularnych i komórkowych leżących u podstaw 

choroby, a także wskazały możliwe mechanizmy związane z normalnym starzeniem 

się. W niniejszym przeglądzie przedstawiono najnowsze postępy medyczne i metody 

leczenia pacjentów dotkniętych HGPS. 

2. Inhibitory izoprenylacji i metylacji prelaminy A 

Grupą związków najbardziej przebadanych, a tym samym o najpowszechniejszym 

zastosowaniu w leczeniu progerii, są inhibitory izoprenylacji i metylacji prelaminy A. 

Prenylacja to proces zachodzący podczas translacji materiału genetycznego. Polega na 

modyfikacji białek na skutek przyłączenia do łańcucha peptydu reszty farnezylowej 

(farnelyzacja) lub geranylogeranylowej (geranylogeranylacja). Niezbędnymi kataliza-

torami podczas przebiegu tego procesu są odpowiednie enzymy: farnezylotransferaza 

(FT), geranylogeranyltransferaza I (GGT) oraz geranylogeranyltransferaza Rab. W wa-

runkach fizjologicznych przyłączone reszty podczas dalszych obróbek potranslacyj-

nych zostają odszczepione od C-końca łańcucha polipeptydowego. Działając na kon-

kretne miejsce cięcia, które jest zlokalizowane na genie ZMPSTE24 (ang. Zinc Metallo-

peptidase STE24), ostatecznie dochodzi do powstania laminy A [7]. W komórkach 

dotkniętych mutacją punktową genu LMNA, w wyniku nieprawidłowej obróbki mate-

riału genetycznego, dochodzi do delecji genu ZMPSTE24. W konsekwencji farnezylo-

wane końce nie zostają usunięte z prelaminy A, co skutkuje powstaniem toksycznej 

progeryny. Pozostanie tych fragmentów umożliwia trwałe zakotwiczenie się w błonie 
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komórkowej zmutowanej postaci białka, doprowadzając tym samym do jego nadmiernej 

kumulacji [6].  

Znając poszczególne etapy syntezy progeryny, naukowcy zaczęli opracowywać 

terapie pozwalające na hamowanie tego procesu. Tak też rozpoczęto pracę nad inhibito-

rami farnezylotransferazy (FTI). Związki te odwracalnie wiążą się z miejscem, z którym 

pierwotnie wiąże się farnezylotransferaza. W efekcie zmniejszona zostaje produkcja 

i toksyczność progeryny. Stosując FTI na mysich modelach, zauważono nie tylko 

poprawę struktury ich jądra komórkowego i pracy komórek, ale także dostrzeżono 

wzrost ich masy ciała, lepszą mineralizację kości oraz mniejsze zaburzenia ze strony 

układu sercowo-naczyniowego [6,8]. Wszystkie te efekty zastosowania FTI w mysich 

modelach spowodowały, że w 2007 roku rozpoczęto jednoramienne badania kliniczne 

z wykorzystaniem Lonafarnibu (FTI), który pierwotnie znalazł zastosowanie w onko-

logii [9].  

Chociaż wyniki badań klinicznych były obiecujące, odkryto jednak, że mimo 

zahamowania farnelyzacji progeryny przy pomocy FTI, może być ona alternatywnie 

prenylowana przez geranylogeranyltransferazę I. Zatem podjęto próbę zastosowanie 

politerapii z jednoczesnym wykorzystaniem inhibitorów FT oraz GGT [10]. Rzeczy-

wiście badania te potwierdziły, że politerapia daje większe możliwość osiągnięcia 

skuteczności w zahamowaniu syntezy progeryny. Badania kliniczne przeprowadzono 

przy wykorzystaniu różnych schematów leczenia, działając na szlaku syntezy farnezylo-

transferazy i geranylogeranyltransefrazy. Starano się wykorzystać synergizm działania 

Zolederonianu, będącego bisfosofonianem z Lonafarnibm, czy też Zolederonianu 

z Lonafarnibem i Prawastatyną [11]. Wyniki tych ostatnich badań na mysich modelach 

były dość obiecujące, stąd też w dalszym etapie politerapię zastosowano w badaniach 

klinicznych z udziałem pacjentów. Ostatecznie wyciągnięto wnioski, że jednoczesne 

połączenie FTI ze statynami i bisfosfonianami najefektywniej zmniejsza prenylację 

progeryny. To właśnie ta strategia leczenia obecnie jest najpowszechniej wykorzy-

stywana w leczeniu progerii. Jednak pozwala ona na przedłużenie długości życia dzieci 

średnio tylko o około 2 lata. Dodatkowo zwrócono uwagę na wystąpienie kardiomio-

patii w niektórych mysich modelach spowodowanej prawdopodobnie nadmierną aku-

mulacją niefarnezylowanej formy prelaminy A. Stąd też nowe metody leczenia progerii 

są wciąż tak bardzo poszukiwane [6].  

Powyższe badania wykazały, że Lonafarnib mimo swoich skutków ubocznych, 

może mieć potencjał w leczeniu progerii. Dlatego też w listopadzie 2020 roku FDA 

(ang. Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła Zokinvy 

lub inaczej Lonafarnib do leczenia progerii oraz laminopatii progeroidowych z niedo-

borem przetwarzania (PL), czyli obu śmiertelnych chorób charakteryzujących się zbyt 

szybkim starzeniem się organizmu [12, 13]. Mechanizm działania Zokinvy opiera się 

na inhibicji farnezylotransferazy, co zapobiegając toksycznemu gromadzeniu się pro-

geryny lub białek farnezylowanych opóźnia procesy nadmiernego starzenia się chorych 

[12]. Sama Agencja Żywności i Leków opierała się na danych uzyskanych z dwóch 

jednoramiennych badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem 62 pacjentów 

pochodzących z 34 różnych krajów [9, 14]. Wyniki badań porównywano z wynikami 

badań pacjentów, którzy nie byli leczeni Zokinvy. Okazało się, że dzięki zastosowaniu 

Zokinvy średnia długość życia wzrosła o 2,5 roku, co jest istotne dla pacjentów 
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zmagających się z progerią [15]. Eiger BioPharmaceuticals – firma farmaceutyczna 

zajmująca się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek leków na zagrażające 

życiu, rzadkie choroby, która wprowadziła Zokinvy na rynek, wystartowała z progra-

mem umożliwiającym zgłaszanie pacjentów chorych na progerię i mieszkających 

w Stanach Zjednoczonych do udziału w badaniach klinicznych [10]. Pozyskanie 

większej liczby pacjentów leczących się Zokinvy spowoduje, że skuteczność tego leku 

w leczeniu progerii będzie coraz dokładniej poznawana, być może powodując rozsze-

rzenie dostępność tego preparatu w innych krajach. 

3. Aktywatory autofagii 

Kolejną grupą związków wykazujących potencjał w leczeniu progerii są aktywatory 

autofagii. Cząsteczki te umożliwiają „oczyszczenie” komórek z nadmiaru patolo-

gicznych złogów progeryny. Wśród substancji o takich właściwościach wymienia się: 

rapamycynę, sulforafan czy też inhibitor proteasomu MG132 [6].  

Rapamycyna (Sirolimus) wykorzystywana jest w transplantologii jako lek immuno-

supresyjny w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepów. Coraz więcej doniesień 

naukowych oraz badań klinicznych wskazuje na to, że rapamacyna ma także zdolność 

wydłużenia długości życia zwierząt. Do tej pory działanie to zostało udowodnione 

w badaniach in vivo na muchach z gatunku Drosophila melanogaster oraz na myszach 

[16, 17]. Główny mechanizm działania leku opiera się na blokowaniu szlaku mTOR 

(ang. mammalian target of rapamycin), co skutkuje hamowaniem wzrostu i rozwój 

komórek, przy jednoczesnym zmniejszaniu w nich poziomu toksycznej progeryny [18]. 

Co ciekawe, rapamycyna, prawdopodobnie wykazuje także pozytywny wpływ na układ 

sercowo-naczyniowy w mysich modelach [19]. W trzech niezależnie prowadzonych 

badaniach klinicznych wykorzystano tzw. myszy „knock-out”. Są to zwierzęta trans-

geniczne, u których w wyniku zastosowania metod biologii molekularnej dokonano 

delecji, a tym samym „wyłączenia” wybranego genu. We wspomnianych badaniach 

wykorzystano myszy „knock-out” apoE ( myszy z „wyłączonym” genem kodującym 

apopoliproteinę E) lub myszy „knock-out” LDLR (myszy z „wyłączonym” genem 

kodującym receptor dla LDL). Mimo, że myszy te karmiono dietą wysokotłuszczową, 

a dodatkowo współistniała u nich ciężka hipercholesterolemia, to podana rapamycyna 

zredukowała zmiany miażdżycowe [20-22]. To działanie rapamycyny w kontekście 

leczenia progerii jest o tyle interesujące, że często dzieci zmagające się z progerią 

umierają z powodów zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak miażdżyca, 

udar czy zawał serca. Należy jednak pamiętać, aby zachować szczególną ostrożność 

przy ewentualnym stosowaniu rapamycyny u dzieci z progerią. Jedną z cech charakte-

rystycznych progerii jest uogólniona lipodystrofia, czyli zanik tkanki tłuszczowej [23]. 

Rapamycyna, będąc lekiem hamującym adipogenezę z jednej strony zapobiega powsta-

waniu blaszek miażdżycowych, jednak tym samym może pogłębić jeszcze bardziej 

istniejącą lipodystrofię [6]. 

Sulforafan (1-izotiocyjaniano-4-metylosulfinylobutan) to kolejny związek będący 

aktywatorem autofagii w komórkach. Jest przeciwutleniaczem pochodzenia roślinnego 

[24]. Wpływ tego związku na żywotność komórek HGPS oraz klirens progeryny został 

zbadany przy wykorzystaniu odpowiednich hodowli komórkowych. Sulforafan poprzez 

indukowanie ekspresji białka szoku termicznego Hsp27 zwiększa aktywność protea-
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somu w komórkach, co w konsekwencji pobudza proces autofagii i tym samym obniża 

poziom toksycznej progeryny [24]. 

MG132 to enzym zaliczany do silnych inhibitorów proteasomu oraz kalpainy [25]. 

Jest zarówno aktywatorem autofagii, jak i induktorem apoptozy komórek. Fibroblasty 

HGPS w badaniu in vitro potraktowano odpowiednią dawką MG132 i pozostawiono 

na 24 godziny. Po upływie tego czasu określono poziom progeryny w badanych ko-

mórkach przy wykorzystaniu metod immunofluorescencji. Wyniki eksperymentu 

wykazały, że użyty enzym rzeczywiście zmniejszył poziom progeryny w komórkach. 

Dodatkowo po przeprowadzeniu badań in vivo na zwierzętach odkryto też pozytywny 

wpływ MG132 na układ krążenia i nerki, co staje się dodatkowym atutem tego enzymu 

w kontekście potencjalnego zastosowania go u chorych na progerię [26]. 

4. Przeciwdziałanie stanom zapalnym i działanie antyoksydacyjne  

Odkładająca się w komórkach pacjentów progeryna wykazuje toksyczne działanie 

na poziomie pojedynczej komórki oraz całego organizmu. Indukuje ona powstanie 

wolnych rodników tlenowych (RFT) oraz stresu oksydacyjnego. Dodatkowo niszczy 

strukturę DNA doprowadzając do wytworzenia się fragmentów DNA powstałych na 

skutek rozerwania obu nici w podwójnej helisie (DSB, ang. double-strand breaks). 

Uszkodzenie to jest niebezpieczne, ponieważ jeżeli nie zostanie prawidłowo naprawione, 

doprowadza do obumarcia komórki [27]. Odpowiednio przygotowaną hodowlę komór-

kową składającą się z fibroblastów progeroidowych potraktowano N- acetylocysteiną 

(NAC), która jest klasyfikowana jako tzw. „zmiatacz” wolnych rodników tlenowych. 

Zauważono, że w komórkach obniżony został poziom DSB, a samo tempo wzrostu 

hodowli uległo znacznej poprawie [6, 28]. NAC ma również zdolność hamowania 

wspomnianego wcześniej szlaku mTOR, co także pozytywnie wpływa na żywotność 

komórek HGPS [29].  

NRF2 (ang. nuclear factor erythroid 2-related factor 2) jest jednym z głównych 

czynników transkrypcyjnych biorących udział w zapobieganiu zarówno wystąpienia, 

jak i skutków stresu oksydacyjnego. Aktywuje on geny przeciwutleniające i cytopro-

tekcyjne [30, 31]. Tłumienie odpowiedzi antyoksydacyjnej, w którą zaangażowany jest 

NRF2, jest jednym z ważniejszych czynników wywołujących ujawnienie się fenotypu 

przedwczesnego starzenia, charakterystycznego dla progerii. Sama funkcja ochronna 

NRF2 jest niezależna od poziomu progeryny w komórkach HGPS. Prawdopodobnie to 

właśnie nieprawidłowa zależność między progeryną a NRF2 przyczynia się do wytwa-

rzania coraz to większej ilości ROS niszczących strukturę DNA. Eksperymentalne 

aktywowanie szlaku NRF2 w komórkach HGPS, przy wykorzystaniu odpowiednich 

związków drobnocząsteczkowych, powoduje zredukowanie stresu oksydacyjnego. 

Dodatkowo badania in vivo wykazały, że została zwiększona gęstość mineralna kości 

[32], a patologiczne zmiany w układzie sercowo- naczyniowym, takie jak miażdżyca 

czy udar, występowały dużo rzadziej [33]. Leki aktywujące NRF2 mogą zatem stanowić 

bardzo ciekawą i skuteczną grupę w przeciwdziałaniu skutków a także leczeniu progerii. 

5. Utrzymanie odpowiedniego poziomu pirofosforanów 

U dzieci dotkniętych progerią obserwuje się nadmierne zwapnienie naczyń krwio-

nośnych, co ostatecznie prowadzi do miażdżycy, cukrzycy i przewlekłej choroby nerek. 

Przy wykorzystaniu mysich modeli, naukowcy zdołali potwierdzić tezę, że nadmierne 
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odkładanie wapnia w naczyniach krwionośnych oraz idące za tym konsekwencje 

wywołane są przez niedobór zewnątrzkomórkowego pirofosforanu [34]. 

Piorofosorany to naturalnie występujące w naszym organizmie związki. Pełnią one 

rolę endogennych inhibitorów zwapnienia [35]. Badania na zwierzętach wykazały, że 

zaburzona synteza pirofoforanów wywołana jest trzema czynnikami: „up-regulacją” 

nieswoistej tkankowej fosfatazy alkalicznej (TNAP), „up-regulacją” difosfohydrolazy 

ektonukleozydowej trifosforanu (eNTPD), enzymu, którego zadaniem jest hydroliza 

ATP przy jednoczesnym uwolnieniu dwóch fosforanów i AMP oraz zmniejszoną 

produkcja ATP, na skutek nieprawidłowej pracy mitochondriów [34, 36]. 

W badaniu na myszach zastosowano politerapię łącząc inhibitor TNAP z Lewami-

zolem oraz inhibitorem eNTPD- białkiem ARL67156 [36]. Połączenie to doprowadziło 

do wzrostu ilości zewnątrzkomórkowego pirofosforanu oraz zahamowało hydrolizę 

zarówno ATP, jak i pirofosforanów w osoczu i aorcie. W konsekwencji zastosowana 

terapia spowodowała, że długości życia myszy wzrosła o około 12% oraz zapobiegła 

niekorzystnemu zwapnieniu naczyń krwionośnych [36]. Wyniki te dowodzą, że utrzy-

manie odpowiedniego poziomu pirofosforanów może stanowić alternatywną metodę 

leczenie progerii.  

6. Oddziaływanie na receptor witaminy D 

Witamina D stanowi grupę kilku steroidów rozpuszczalnych w tłuszczach, które 

odpowiadają za wiele procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie w tym 

m.in. za zachowanie prawidłowej homeostazy wapniowo-fosforanowej. Najbardziej 

aktywnym metabolitem witaminy D jest kalcytriol (1,25-dihydroksycholekalcyferol). 

Działa on poprzez swoisty receptor VDR (ang. Vitamin D Receptor) obecny w wielu 

tkankach i narządach. Zauważono, że ekspresja receptora VDR aktywna jest również 

w tkankach, które nie są związane z homeostazą wapnia, co sugeruje, że oś witaminy 

D/VDR w organizmie pełni jeszcze inne funkcje. Zmiany w poziomie witaminy D/VDR 

mają znaczący wpływ na poziomie zarówno komórkowym, jak i całego organizmu, co 

w konsekwencji może przyczyniać się do występowania wielu różnych chorób [ 37, 38].  

Badania na myszach „knock-out” VDR wykazały, że brak wspomnianego receptora 

przyczynił się do przedwczesnego starzenia się myszy. Proces ten przebiegał podobnie 

jak u pacjentów chorych na progerię – szybko doszło do wyłysienia, zaniku mięśni, 

upośledzonego wzrostu; występowały też choroby układu krążeniu. Wszystko to dopro-

wadziło do bardzo szybkiej śmierci badanych myszy. Naukowcy doszli do wniosku, iż 

to właśnie oś witaminy D/VDR wpływa na fenotyp komórek u osób dotkniętych 

progerią. Aby się o tym przekonać, przeprowadzono badania na komórkach pobranych 

od pacjentów z progerią [39]. W komórkach tych bowiem rzeczywiście zmniejszona 

jest ekspresja receptora VDR, co prawdopodobnie stanowi jedną z przyczyn wystą-

pienia u chorych wyżej wymienionych objawów. Okazało się, że przy suplementacji 

kalcytriolem komórek pozyskanych od chorych doszło do poprawy morfologii jądra 

komórkowego oraz zmniejszenia ilości defektów DNA, co opóźniło proces przed-

wczesnego starzenia. Dodatkowo długotrwałe stosowanie kalcytriolu obniżyło bardzo 

znacząco poziom progeryny [39].  

Otrzymane wyniki wskazują zatem, że oś witaminy D/VDR może stanowić kolejną 

potencjalną strategię terapeutyczną leczenia chorych na progerię [39].  
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7. Podsumowanie  

Obecnie największe znaczenie w leczeniu progerii mają inhibitory farnezylotrans-

ferazy (FTI), które to mimo swoich działań niepożądanych, są najpowszechniej 

stosowane. Poza tą grupą leków duże nadzieje pokłada się w aktywatorach autofagii, 

antyoksydantach, stabilizatorach poziomu pirofosforanów czy też aktywatorach recep-

tora dla witaminy D. Czynnikiem ograniczającym postęp w opracowywaniu podejść 

terapeutycznych w leczeniu progerii jest niedobór próbek autopsyjnych od pacjentów, 

co spowodowane jest rzadkim występowaniem choroby oraz krótkim czasem przeżycia 

pacjentów. Stąd też badania w głównej mierze przeprowadza się na pierwotnych hodow-

lach komórek lub modelach zwierzęcych, co nie daje pełnego poznania wszystkich 

patomechanizmów zachodzących u osób z progerią. Pomimo tego, wciąż trwają poszuki-

wania nowych, alternatywnych metod leczenia tej choroby rzadkiej wieku dziecięcego. 
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Progeria – w poszukiwaniu sposobu leczenia tej rzadkiej choroby 

Streszczenie  
Progeria zaliczana jest do grupy rzadkich chorób dziecięcych o podłożu genetycznym. Wywołana jest nie-
odwracalną mutacją genu kodującego laminę A, warunkującej prawidłowe funkcjonowanie jądra komór-
kowego. W miejsce laminy A syntetyzowana jest w nadmiarze progeryna, która to, powoduje zaburzania 
podziałów komórkowych. W wyniku tego dochodzi do szybkiego starzenia się organizmu. Dzieci dotknięte tą 
chorobą cierpią na schorzenia głównie ze strony układu krążenia oraz układu kostnego, co przypominając 
proces starzenia fizjologicznego, ostatecznie staje się przyczyną ich bardzo wczesnej śmierci. Obecne 
strategie leczenia progerii opierają się głównie na przeciwdziałaniu kumulacji progeryny w organizmie 
poprzez zastosowanie inhibitorów izoprenylacji i metylacji prelaminy A czy też aktywatorów autofagii 
prowadzących do degradacji progeryny. Próbuje się także złagodzić skutki wynikające z nadmiaru progeryny 
w komórkach poprzez stosowanie substancji przeciwdziałających stanom zapalnym, utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu pirofosforanów, jak również w wyniku oddziaływania na receptor witaminy D. 
Naukowcy starają się coraz dokładniej określić patomechanizmy zachodzące w organizmie dzieci chorych 
na progerię, by tym samym móc opracować skuteczną terapię łagodzenia objawów tej nieuleczalnej choroby. 
Celem pracy jest omówienie sposobów leczenia tej rzadkiej choroby na podstawie przeglądu literatury 
zawartej w naukowych bazach danych. 
 Słowa kluczowe: progeria, choroby rzadkie, progeryna 
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Progeria – looking for a way to treat this rare disease 

Abstract 

Progeria (HGPS – Hutchinson–Gilford progeria syndrome) belongs to the group of rare childhood genetic 

diseases. It is caused by an irreversible mutation of the gene encoding lamina A, which regulates the 

functioning of the cell nucleus. In place of lamine A, an excess of progerin is synthesized, which disrupts 

cells’ division. As a result, the patient’s body becomes older very quickly. Affected children suffer from 

cardiovascular and skeletal diseases, which reminiscent of the physiological aging process. Finally, it’s 

leads to death at a young age. The strategies of treatment are based on prevention the accumulation of 

progerin in body cells through the use of inhibitors of isoprenylation and methylation of prelamin A, or 

activators of autophagy leading to the degradation of progerin. Attempts are also made to alleviate the 

effects of excess progerin in cells by using anti-inflammatory substances, maintaining an adequate level of 

pyrophosphates, and by acting on the vitamin D receptor. Scientists are trying to describe the pathome-

chanisms occurring in the body of children suffer from progeria in more detail, in order to simultaneously 

develop an effective therapy to relieve this incurable disease. The aim of the study is to discuss the 

methods of treating this rare disease based on a review of the literature contained in scientific databases. 

Keywords: progeria, HGPS, rare disease, progerin 
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Choroba Takayasu 

1. Wprowadzenie 

Choroba Takayasu jest rzadką chorobą zapalną dużych naczyń krwionośnych, która 

najczęściej dotyczy aorty i jej odgałęzień, rzadziej tętnic płucnych. Nazwa choroby 

upamiętnia nazwisko japońskiego lekarza, który na początku XX wieku opisał 

przypadek młodej kobiety z typowymi objawami klinicznymi oraz charakterystycz-

nymi dla tej jednostki chorobowej zmianami w obrazie siatkówki oka. Inne nazwy, pod 

którymi ta choroba jest znana, to zespół łuku aorty, choroba bez tętna oraz zarostowe 

zapalenie naczyń szyjnych i podobojczykowych [1]. 

Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury oraz przedstawienie najważniejszych 

informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat patogenezy, epidemiologii, 

obrazu klinicznego, diagnostyki oraz leczenia choroby Takayasu. 

2. Patogeneza 

Etiopatogeneza choroby Takayasu nie została w pełni wyjaśniona. Według wyników 

dotychczasowych badań istotną rolę odgrywają w niej predyspozycje genetyczne oraz 

mechanizmy immunologiczne, a ponadto wyniki niektórych badań sugerują udział 

drobnoustrojów w patogenezie tej choroby [2]. 

Limfocyty T CD4
+
, które ulegają różnicowaniu do limfocytów pomocniczych 

należących do subpopulacji Th1, wydzielających interferon γ (IFN-γ) oraz do limfo-

cytów pomocniczych należących do subpopulacji Th17, wydzielających interleukinę 

17 (IL-17), odgrywają kluczową rolę w tworzeniu ziarniniaków w obrębie ściany naczyń 

krwionośnych w przebiegu choroby Takayasu [3]. Ponadto, w patogenezie choroby 

Takayasu istotną rolę odgrywają limfocyty T cytotoksyczne CD8
+
, komórki NK (ang. 

natural killers) oraz limfocyty B [4]. Ekspresja białka, należącego do białek szoku 

cieplnego (HSP, ang. heat shock protein), o masie cząsteczkowej 65 kDa w obrębie 

tkanek aorty odgrywa rolę w aktywacji komórek dendrytycznych, które za pośre-

dnictwem IL-18 oraz chemokin stymulują infiltrację ściany naczynia przez limfocyty T. 

Cytokiny wydzielane przez limfocyty Th1 stymulują różnicowanie i aktywację makro-

fagów, które uwalniają IL-1, IL-6, reaktywne formy tlenu oraz metaloproteinazy. 
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Limfocyty Th17 przyczyniają się do napływu granulocytów obojętnochłonnych do 

ściany naczynia oraz ich aktywacji [2]. Przeciwciała skierowane przeciwko cząsteczkom 

białka HSP o masie cząsteczkowej 65 kDa zidentyfikowanym w warstwie środkowej 

ściany aorty oraz w obrębie vasa vasorum prawdopodobnie także odgrywają rolę 

w rozwoju choroby Takayasu [5]. Proces zapalny, w którym uczestniczą opisane mecha-

nizmy, obejmuje przede wszystkim wewnętrzną warstwę ściany naczynia, prowadzi do 

włóknienia tkanek ściany tętnic, proliferacji komórek mięśniowych gładkich oraz do 

powstania zwężeń w obrębie tętnic [6].  

Jednym z najlepiej poznanych czynników genetycznych predysponujących do 

rozwoju choroby Takayasu jest obecność allela HLA-B*52:01, co zostało wykazane 

wśród Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków, Tajów, Hindusów, Turków, Greków, 

Metysów pochodzenia meksykańskiego oraz Amerykanów pochodzenia europejskiego. 

Wykazano również związek rozwoju choroby Takayasu z obecnością allela HLA-

B*39, lecz jedynie wśród Japończyków [7]. W populacji Turków oraz Amerykanów 

pochodzenia europejskiego udowodniono, że obecność allela HLA-B*13:02 zwiększa 

ryzyko wystąpienia choroby Takayasu, zaś allel HLA-Cw*07:01 wykazuje działanie 

ochronne [8].  

W literaturze sugerowano związek rozwoju choroby Takayasu z zakażeniem wirusem 

HIV [9] oraz z gruźlicą. Pedreira i Santiago opublikowali wyniki interesującego prze-

glądu systematycznego dotyczącego związku choroby Takayasu z zakażeniem prątkami 

gruźlicy. Według tej pracy częstość występowania aktywnej gruźlicy w populacji osób 

z chorobą Takayasu waha się od 6,3% w Turcji do 20% w Republice Południowej 

Afryki. Część badań wykazała wyższą chorobowość, jeśli chodzi o gruźlicę w populacji 

osób z chorobą Takayasu niż w populacji ogólnej danego kraju. Ponadto stwierdzono, 

że częstość występowania latentnego zakażenia prątkami Mycobacterium tuberculosis 

w populacji pacjentów z chorobą Takayasu przewyższa częstość występowania tego 

zjawiska w populacji ogólnej i według uwzględnionych w przeglądzie systematycznym 

badań waha się od 20% w Indiach do nawet 82% w Meksyku. Rozpoznanie latentnego 

zakażenia prątkami opierało się w większości badań na wyniku próby tuberkulinowej 

Mantoux, zaś w niektórych przypadkach na wyniku testu IGRA (ang. interferon-gamma 

release assay) [10].  

3. Epidemiologia 

Wyniki badania epidemiologicznego przeprowadzonego na terenie południowej 
Norwegii wykazały, że choroba Takayasu istotnie częściej występuje wśród osób 
pochodzenia azjatyckiego (78,1 przypadków na milion mieszkańców, 95% CI 38-152) 
lub afrykańskiego (108,3 przypadków na milion mieszkańców, 95% CI 46-254) niż 
u rdzennych mieszkańców tego regionu (22,0 przypadki na milion mieszkańców, 95% 
CI 17-29) (p < 0,001). Według tego badania częstość występowania choroby Takayasu 
w Norwegii okazała się być dużo większa niż dotychczas uważano [11]. W populacji 
dorosłych osób w wieku powyżej 20 lat pochodzenia żydowskiego zamieszkałych 
w Jerozolimie chorobowość została oszacowana na poziomie 2,1 przypadków na milion 
mieszkańców (95% CI 1,2-2,9) [12]. W badaniu przeprowadzonym na terenie Turcji 
stwierdzono, że w populacji mieszkańców Tracji zapadalność na chorobę Takayasu 
wynosi 0,34 nowych przypadków na sto tysięcy mieszkańców na rok, zaś chorobowość 
wynosiła 3,3 przypadków na sto tysięcy mieszkańców (95% CI 1,9-4,8) [13]. Wśród 
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mieszkańców tureckiego miasta Izmir zapadalność na chorobę Takayasu wynosi 1,11 
przypadku na milion osób na rok, zaś chorobowość została oszacowana na poziomie 
12,8 przypadków na milion mieszkańców [14]. W Japonii zapadalność na chorobę 
Takayasu to 1-2 nowe przypadki na milion mieszkańców na rok, zaś chorobowość jest 
równa 40 przypadków na milion osób [15]. Różni badacze wskazują, że częstość wystę-
powania choroby Takayasu może być niedoszacowana, ponieważ jej obraz kliniczny 
niejednokrotnie bywa niespecyficzny, co sprawia trudności diagnostyczne, a czasem 
przebieg choroby jest skąpoobjawowy. Zgodnie z wynikami badania epidemiologicz-
nego, które opublikowano w 2018 roku, w Polsce zapadalność na chorobę Takayasu 
wynosi 0,92 na milion mieszkańców na rok (95% CI 0,68-1,16), a prewalencja w okresie 
pięcioletnim była równa 4,6 przypadków na milion. W ramach badania w okresie od 
stycznia 2011 roku do grudnia 2015 roku zidentyfikowano 177 osób ze średnią wieku 
równą 45,4 lat (95% CI 42,9-47,8; SD 16,8; zakres 4-81) [16]. 

Choroba Takayasu częściej występuje wśród kobiet [17].  

4. Obraz kliniczny 

W przebiegu klinicznym choroby Takayasu można wyróżnić trzy fazy. Faza pierwsza 
obejmuje nieswoiste objawy ogólne, takie jak: ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, 
dolegliwości bólowe stawów, stan podgorączkowy lub gorączka, ziębnięcie i drętwienie 
palców, zaburzenia widzenia, poty nocne, spadek masy ciała i pogorszenie apetytu. Faza 
druga cechuje się obecnością szmeru, który można stwierdzić w badaniu fizykalnym 
nad naczyniem objętym aktywnym procesem zapalnym. Symptomatologia trzeciej fazy 
obejmuje objawy wynikające z przewlekłego niedokrwienia narządów zaopatrywanych 
przez tętnice objęte procesem chorobowym, w których doszło do rozwoju niedrożności 
lub istotnego zwężenia, czy też objawów wynikających z powstania tętniaka [18]. 
W trzeciej fazie choroby mogą wystąpić takie objawy podmiotowe i przedmiotowe, 
jak: zawroty głowy, omdlenia, ból głowy, zaburzenia widzenia, a także może dojść do 
wystąpienia przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) lub udaru niedokrwiennego 
w wyniku patologii tętnic zaopatrujących mózgowie. Może wystąpić chromanie żuchwy, 
chromanie kończyn górnych czy też chromanie przestankowe. W przypadku zwężenia 
tętnic trzewnych występuje ból brzucha, biegunka oraz krwawienie z przewodu pokar-
mowego. W wyniku zwężenia tętnic nerkowych może dojść do rozwoju opornego nad-
ciśnienia tętniczego. W przypadku, gdy procesem chorobowym objęte są tętnice płucne 
może wystąpić krwioplucie, ból w klatce piersiowej oraz duszność. W razie zajęcia 
tętnic wieńcowych może wystąpić ból o charakterze stenokardii oraz zaburzenia rytmu 
serca. W przebiegu choroby Takayasu może dojść do powstania tętniaka aorty wstępu-
jącej, co może doprowadzić do istotnej niedomykalności zastawki aortalnej oraz 
objawów niewydolności serca [19]. 

5. Diagnostyka 

Rozpoznanie choroby Takayasu opiera się na obrazie klinicznym, wynikach badań 
laboratoryjnych oraz wynikach badań obrazowych. 

5.1. Badania laboratoryjne 

Do tej pory nie zidentyfikowano typowych dla choroby Takayasu nieprawidłowości 
w badaniach laboratoryjnych. Zwracają uwagę podwyższone parametry stanu zapalnego, 
takie jak podwyższony odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) oraz zwiększone 
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stężenie białka C-reaktywnego (CRP, ang. C-reactive protein) we krwi. Badania 
prowadzone w ostatnich latach wskazują również na dodatkowe parametry użyteczne 
w ocenie aktywności choroby, takie jak stężenie składowej C3 układu dopełniacza, 
stężenie pentraksyny 3 oraz stężenie interleukiny 6 (IL-6) we krwi. 

Wyniki badania przeprowadzonego w Chinach, w którym uczestniczyło 519 osób 

wykazały, że stężenie we krwi składnika C3 dopełniacza może być wartościowym 

markerem aktywności choroby Takaysau. Stwierdzono, że stężenie C3 większe lub 

równe 1,085 g/l wskazuje na aktywny proces zapalny w chorobie Takayasu z czułością 

69,9% oraz swoistością 66,7%. Jeżeli dodatkowo stężenie CRP we krwi jest większe 

lub równe 10,65 g/l, czułość wzrasta do 85,1%, zaś swoistość do 94,1% [20]. 

Wen i wsp. przeprowadzili przegląd systematyczny oraz metaanalizę ośmiu badań, 

w których uczestniczyły łącznie 473 osoby z chorobą Takayasu (208 osób z aktywną 

postacią choroby oraz 265 z nieaktywną postacią choroby), a także 252 osoby zdrowe 

tworzące grupę kontrolną. Stwierdzono, że stężenie pentraksyny 3 we krwi w stosunku 

do stężenia CRP cechuje się większą czułością (0,78; 95% CI 0,65-0,87 vs. 0.66; 95% 

CI 0,53-0,77; p = 0,012) oraz swoistością (0,85; 95% CI 0,77-0,90 vs. 0,77; 95% CI 

0,56-0,90; p = 0,033) w zakresie identyfikacji chorych z aktywną postacią choroby 

Takayasu [21]. 

W badaniu, w którym uczestniczyło 428 osób z chorobą Takayasu wykazano, że 

stężenie IL-6 wyższe niż 5,9 pg/ml na początku okresu obserwacji wiąże się z dłuż-

szym czasem koniecznym do osiągnięcia remisji w stosunku do osób, u których stężenie 

IL-6 nie przekraczało tej wartości (66 tygodnie vs. 34 tygodnie; p < 0,01). Ponadto, 

w tym samym badaniu potwierdzono, że w aktywnej postaci choroby istotnie częściej 

można zaobserwować podwyższone wartości OB (OR 5,34; 95% CI 3,27-8,72), 

hsCRP (OR 13,60; 95% CI 8,18-22,62) oraz IL-6 (OR 7,75; 95% CI 4,17-14,42), oraz 

wykazano, że podwyższone stężenie czynnika martwicy nowotworów TNF-α (ang. 

tumor necrosis factor α) nie wiąże z istotnie zwiększonym ryzykiem aktywnej postaci 

choroby (OR 1,42; 95% CI 0,85-2,37) [22]. 

5.2. Badania obrazowe 

Ważną rolę w diagnostyce choroby Takayasu odgrywają badania obrazowe. Do 

niedawna cyfrowa angiografia subtrakcyjna była złotym standardem diagnostycznym, 

jednakże obecnie ze względu na inwazyjny charakter stanowi ona głównie element 

zabiegu wewnątrznaczyniowego. Na etapie diagnostyki jest zastępowana przez coraz 

dokładniejsze metody nieinwazyjne, takie jak angiografia metodą tomografii kompute-

rowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR), które pozwalają na rozpoznanie 

zwężenia, niedrożności lub tętniaka w obrębie naczyń objętych procesem chorobowym. 

Coraz większe znaczenie w diagnostyce choroby Takayasu odgrywa badanie metodą 

pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) z użyciem fluorodeoksyglukozy (FDG), 

które pozwala na stwierdzenie cech ostrego stanu zapalnego w ścianie naczynia jeszcze 

przed pojawieniem się makroskopowej zmiany struktury naczynia, jak zwężenie, 

niedrożność lub tętniak [23].  

Hata i wsp. przedstawili klasyfikację choroby Takayasu, opartą na obrazie angio-

graficznym aorty i jej odgałęzień (tab. 1) [24]. 
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Tabela 1. Klasyfikacja angiograficzna choroby Takayasu wg Hata i wsp., odnosząca się do zajęcia 
określonych elementów układu tętniczego w poszczególnych typach. Symbole C(+) i P(+) mogą odnosić się 
do każdego typu 

Typ I Tętnice odchodzące od łuku aorty 

Typ IIa Aorta wstępująca, łuk aorty oraz jego odgałęzienia 

Typ IIb Obszar jak w typie IIa oraz dodatkowo piersiowy odcinek aorty zstępującej 

Typ III Piersiowy odcinek aorty zstępującej, aorta brzuszna i/lub tętnice nerkowe 

Typ IV Aorta brzuszna i tętnice nerkowe 

Typ V Cechy typu IIb oraz typu IV 

C(+) Zajęcie tętnic wieńcowych 

P(+) Zajęcie tętnic płucnych 

5.3. Kryteria rozpoznania 

W 1990 r. zostały opublikowane kryteria rozpoznania choroby Takayasu, opracowa-
ne przez American College of Rheumatology

5
 (ACR). Według tej publikacji, choroba 

Takayasu może zostać rozpoznana w przypadku spełnienia co najmniej trzech spośród 
sześciu warunków przedstawionych w tabeli 2. Kryteria ACR pozwalają na rozpo-
znanie choroby Takayasu z czułością 90,5% oraz swoistością 97,8% [25]. 

Do postawienia rozpoznania choroby Takayasu można wykorzystać również kryteria 
Ishikawy w wersji oryginalnej oraz w wersji zmodyfikowanej według Sharmy. 

Według Ishikawy można wyróżnić kryterium obligatoryjne, kryteria duże oraz kry-
teria małe (tab. 3). Aby można było postawić rozpoznanie choroby Takayasu, wyma-
gane jest spełnienie kryterium obligatoryjnego, a ponadto dwóch kryteriów dużych lub 
jednego kryterium dużego i dwóch małych lub czterech kryteriów małych [26]. Czułość 
kryteriów Ishikawy ocenia się na 84%, zaś swoistość na 95% [27]. 

Tabela 2. Kryteria rozpoznania choroby Takayasu według ACR 

1) Wiek poniżej 40 lat w momencie zachorowania 

2) Chromanie co najmniej jednej kończyny 

3) Osłabienie tętna na jednej lub obu tętnicach ramiennych 

4) Różnica powyżej 10 mmHg pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego skurczowego 
uzyskanymi na obu ramionach 

5) W badaniu fizykalnym szmer słyszalny nad jedną lub obu tętnicami podobojczykowymi lub 
nad aortą brzuszną 

6) Typowe nieprawidłowości arteriograficzne w badaniach obrazowych (zwężenie lub okluzja 
w obrębie aorty lub jej głównych gałęzi, lub tętnic w proksymalnej części kończyny górnej lub 
dolnej, niespowodowane miażdżycą lub dysplazją włóknisto-mięśniową) 

Tabela 3. Kryteria Ishikawy 

Obligatoryjne Wiek w momencie zachorowania nieprzekraczający 40 lat 

Duże 
1) Stenoza lub okluzja w odcinku środkowym tętnicy podobojczykowej lewej 

2) Stenoza lub okluzja w odcinku środkowym tętnicy podobojczykowe prawej. 

Małe 

1) Podwyższony odczyn opadania krwinek czerwonych 

2) Tkliwość przy palpacji tętnic szyjnych 

3) Nadciśnienie tętnicze 

4) Niedomykalność zastawki aortalnej lub poszerzenie pierścienia aortalnego 

5) Uszkodzenie tętnic płucnych 

6) Stenoza lub okluzja środkowego odcinka lewej tętnicy szyjnej wspólnej 

7) Stenoza lub okluzja dystalnego odcinka pnia ramienno-głowowego 

8) Zwężenie, poszerzenie lub tętniak piersiowego odcinka aorty zstępującej 

9) Zwężenie, poszerzenie lub tętniak aorty brzusznej 

                                                                
5 Do roku 1985 ta sama instytucja nosiła nazwę American Rheumatism Association (ARA). 
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Według Sharmy na postawienie rozpoznania choroby Takayasu pozwala spełnienie 

dwóch kryteriów dużych lub jednego dużego i dwóch małych lub czterech małych  

(tab. 3). W przeciwieństwie do kryteriów Ishikawy, nie ma tutaj kryterium obligato-

ryjnego. Kryteria Sharmy cechują się czułością 92,5% oraz swoistością 95,0% [26]. 

Tabela 4. Kryteria Sharmy 

 

Duże 

1) Stenoza lub okluzja w odcinku środkowym tętnicy podobojczykowej lewej 

2) Stenoza lub okluzja w odcinku środkowym tętnicy podobojczykowe prawej 

3) Charakterystyczne objawy (chromanie kończyny, brak tętna na kończynie, asymetria tętna, 

różnica pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego na kończynach, gorączka, ból szyi, 

przejściowe zaniewidzenie, zaburzenia widzenia, omdlenie, duszność, kołatania serca) trwające 

co najmniej miesiąc 

Małe 

1) Podwyższony odczyn opadania krwinek czerwonych 

2) Tkliwość przy palpacji tętnic szyjnych 

3) Nadciśnienie tętnicze 

4) Niedomykalność zastawki aortalnej lub poszerzenie pierścienia aortalnego 

5) Uszkodzenie tętnic płucnych 

6) Stenoza lub okluzja środkowego odcinka lewej tętnicy szyjnej wspólnej 

7) Stenoza lub okluzja dystalnego odcinka pnia ramienno-głowowego 

8) Zwężenie, poszerzenie lub tętniak piersiowego odcinka aorty zstępującej 

9) Zwężenie, poszerzenie lub tętniak aorty brzusznej 

10) Potwierdzone angiograficznie zwężenie tętnic wieńcowych w młodym wieku, bez takich 

czynników ryzyka jak dyslipidemia oraz cukrzyca 

6. Leczenie 

Leczenie choroby Takayasu obejmuje przede wszystkim leczenie farmakologiczne 

(glikokortykosteroidy i inne leki immunosupresyjne). W niektórych przypadkach ko-

nieczne jest leczenie inwazyjne z powodu niedrożności, istotnego zwężenia bądź 

tętniaka w obrębie tętnic objętych procesem chorobowym. Leczenie inwazyjne obejmuje 

metody chirurgiczne oraz wewnątrznaczyniowe. Należy jednak podkreślić, że leczenie 

inwazyjne może być stosowane jedynie po uzyskaniu remisji ostrego stanu zapalnego 

za pomocą farmakoterapii. 

6.1. Leczenie farmakologiczne 

W 2009 roku zostały opublikowane rekomendacje leczenia chorób zapalnych dużych 

naczyń, w tym choroby Takayasu, opracowane przez European League Against 

Rheumatism (EULAR), zaś w 2018 roku opracowano aktualizację tych wytycznych. 

Autorzy aktualnych rekomendacji zwrócili uwagę, że każdy pacjent z podejrzeniem 

choroby Takayasu powinien być kierowany pod opiekę wielodyscyplinarnego zespołu 

specjalizującego się w diagnostyce i leczeniu tej choroby. Leczeniem pierwszego 

wyboru, które powinno zostać włączone niezwłocznie po postawieniu diagnozy w celu 

indukcji remisji, jest sterydoterapia w dawce równoważnej 40-60 mg prednizonu na 

dobę. W przypadku uzyskania remisji zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki aż 

do uzyskania w ciągu 2-3 miesięcy dawki równoważnej 15-20 mg prednizonu na dobę, 

zaś w ciągu roku dawki nie wyższej niż równoważna 10 mg prednizonu na dobę. Sto-

sowanie łącznie z glikokortykosteroidem konwencjonalnego (niebiologicznego) leku 

modyfikującego przebieg choroby jest zalecane w każdym przypadku choroby Takayasu. 

Do konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby, stosowanych w lecze-
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niu choroby Takayasu, należą takie preparaty jak: metotreksat, mykofenolan mofetylu, 

leflunomid, azatiopryna oraz stosowany w szczególnych przypadkach cyklofosfamid. 

W przypadku zaostrzenia choroby u pacjenta w trakcie leczenia, w pierwszej kolej-

ności należy zwiększyć dawkę glikokortykosteroidu do ostatniej skutecznej dawki lub 

nawet do dawki wyjściowej. Leczenie biologiczne (tocilizumab lub inhibitory TNF-α) 

należy rozważyć w przypadku niepowodzenia w zakresie uzyskania remisji za pomocą 

glikokortykosteroidów oraz konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby, 

a także w przypadku powtarzających się nawrotów aktywnej choroby z objawami nie-

dokrwienia narządów zaopatrywanych przez objęte procesem chorobowym naczynia 

lub aktywnym procesem zapalnym w obrębie aorty, prowadzącym do zwężenia, posze-

rzenia lub rozwarstwienia aorty lub jednej z jej głównych gałęzi. Warto zaznaczyć, że 

choroba Takayasu nie stanowi samodzielnego wskazania do stosowania leków 

przeciwpłytkowych lub przeciwkrzepliwych [28]. 

Kierunki rozwoju nowych metod farmakoterapii choroby Takayasu obejmują przede 

wszystkim koncepcję hamowania kinaz JAK (ang. Janus-activated kinases). Sub-

stancją drobnocząsteczkową, której mechanizm działania obejmuje hamowanie aktyw-

ności kinaz JAK1/3 jest tofacytinib. Ten lek jest już zarejestrowany w innych wskaza-

niach. Obecnie jest w trakcie badań klinicznych pod kątem skuteczności i bezpieczeń-

stwa stosowania w chorobie Takayasu. Z kolei upadacytinib, inhibitor kinazy JAK1, 

jest obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych [29].  

6.2. Leczenie inwazyjne 

Labarca i wsp. opublikowali interesującą analizę danych pacjentów z chorobą 

Takayasu leczonych w latach 1984-2009 w Mayo Clinic za pomocą metod inwazyjnych, 

zarówno chirurgicznych, jak również wewnątrznaczyniowych. Baza danych obejmowała 

66 chorych, u których wykonano łącznie 119 procedur (93 zabiegi chirurgiczne oraz 26 

zabiegów endowaskularnych). Do najczęstszych wskazań do leczenia chirurgicznego 

należały chromanie kończyny górnej (43% procedur), chromanie kończyny dolnej (19% 

procedur), niewydolność serca (13% procedur) oraz oporne na leczenie nadciśnienie 

tętnicze (13% procedur). Najczęstszymi wskazaniami do leczenia endowaskularnego 

było chromanie kończyny górnej (31% procedur), oporne na leczenie nadciśnienie 

tętnicze (23% procedur) oraz niewydolność serca (12% procedur). Zabiegi chirurgiczne 

najczęściej były wykonywane w obrębie takich lokalizacji, jak: aorta (28% procedur), 

tętnice szyjne (23% procedur) oraz tętnice podobojczykowe (22% procedur). Zabiegi 

endowaskularne najczęściej były wykonywane w obrębie takich lokalizacji, jak: tętnice 

podobojczykowe (35% procedur), aorta (19% procedur) oraz tętnice nerkowe (19% 

procedur). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości powikłań po 

leczeniu inwazyjnym zmian w określonej lokalizacji, w zależności od tego, czy zabieg 

wykonano metodą chirurgiczną, czy też endowaskularną. Stwierdzono, że do czynników 

ryzyka wystąpienia jakichkolwiek powikłań leczenia inwazyjnego należy: nadciśnienie 

tętnicze (HR 2,40; 95% CI 1,12-5,16), dyslipidemia (HR 2,93; 95% CI 1,38-6,25), 

a także stosowana dawka glikokortykosteroidu, przy czym ryzyko rośnie wraz ze 

wzrostem dawki dobowej o 10 mg (HR 1,15; 95% CI 1,04-1,26) [30]. 
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7. Podsumowanie 

Choroba Takayasu stanowi duże wyzwanie diagnostyczne, ponieważ jej symptoma-
tologia może być bardzo zróżnicowana, w zależności od tego, które dokładnie naczynia 
krwionośne są objęte procesem chorobowym, zaś początek choroby zwykle cechuje się 
niespecyficznymi objawami ogólnymi, które nawet o kilka miesięcy mogą poprzedzać 
wystąpienie objawów miejscowych. Choroba zwykle rozpoczyna się u młodych osób, 
częściej u kobiet. Warto pamiętać o tej jednostce chorobowej i brać ją pod uwagę 
w procesie diagnostycznym w codziennej praktyce lekarskiej. W badaniu fizykalnym 
należy zwrócić uwagę na różnicę w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego 
na obu kończynach górnych, a także na brak lub osłabienie tętna na jednej z kończyn. 
W zakresie badań laboratoryjnych nie ma markerów swoistych dla choroby Takayasu, 
lecz w aktywnej fazie choroby można zaobserwować podwyższone parametry stanu 
zapalnego, przy czym w ostatnich latach zwraca się uwagę na wartość diagnostyczną 
oznaczania we krwi stężenia składowej C3 dopełniacza, pentraksyny 3 oraz IL-6. 
Kluczowe znaczenie dla rozpoznania choroby Takayasu mają obraz kliniczny oraz 
stwierdzenie odpowiednich patologii naczyniowych w zakresie badań obrazowych, 
przy czym coraz większe znaczenie w tym zakresie jest przypisywane badaniu pozy-
tronowej tomografii emisyjnej (PET). 

W leczeniu choroby Takayasu główną rolę odgrywa farmakoterapia immuno-
supresyjna. Interesującym kierunkiem rozwoju farmakoterapii choroby Takayasu są 
inhibitory kinaz JAK. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie inwazyjne na 
drodze operacji chirurgicznej lub procedury wewnątrznaczyniowej, które może zostać 
przeprowadzone dopiero po uzyskaniu remisji ostrego stanu zapalnego. 
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Choroba Takayasu 

Streszczenie 
Choroba Takayasu jest rzadką chorobą zapalną dużych naczyń, która zwykle dotyczy aorty oraz jej gałęzi, 
rzadziej natomiast tętnic płucnych. Patogeneza choroby Takayasu nie jest w pełni poznana. Dotychczas 
zwracano uwagę głównie na rolę mechanizmów autoimmunologicznych oraz predyspozycji genetycznych. 
Istnieją doniesienia również na temat znaczenia czynników zakaźnych, zwłaszcza prątków gruźlicy, 
w rozwoju tej choroby. Symptomatologia choroby Takayasu obejmuje nieswoiste objawy ogólne (pierwsza 
faza), szmer nad tętnicą objętą procesem chorobowym, który można stwierdzić w badaniu fizykalnym (druga 
faza) oraz objawy wynikające z niedokrwienia narządów zaopatrywanych przez tętnice, w których doszło 
do rozwoju istotnego zwężenia lub niedrożności, a także ewentualnie objawy wynikające z powstania tętniaka 
(trzecia faza). W diagnostyce należy brać pod uwagę obraz kliniczny, wyniki badań laboratoryjnych oraz 
obrazowych. W diagnostyce obrazowej duże znaczenie odgrywa pozytronowa tomografia emisyjna (PET). 
Rozpoznanie choroby można postawić na podstawie kryteriów ACR, kryteriów Ishikawy lub kryteriów 
Sharmy. Podstawowe znaczenie w leczeniu choroby odgrywa farmakoterapia immunosupresyjna, zaś 
w niektórych przypadkach po uzyskaniu remisji ostrego stanu zapalnego zasadne może być leczenie inwa-
zyjne (chirurgiczne lub metodami wewnątrznaczyniowymi). Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury 
oraz przedstawienie najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat patogenezy, 
epidemiologii, symptomatologii, diagnostyki oraz leczenia choroby Takayasu. 
Słowa kluczowe: choroba Takayasu, choroba bez tętna, zespół łuku aorty, zapalenie naczyń, chromanie 
kończyny 

Takayasu’s arteritis 

Abstract 
Takayasu’s arteritis is a rare inflammatory disease of large vessels that usually affects the aorta and its 
branches, and less commonly, the pulmonary arteries. The pathogenesis of Takayasu's arteritis is not fully 
understood. So far, attention has been focused mainly on the role of autoimmune mechanisms and genetic 
predisposition. There are also reports on the importance of infectious agents, especially Mycobacterium 
tuberculosis, in the development of this disease. Takayasu's arteritis symptomatology includes nonspecific 
general symptoms (first phase), murmur of an affected artery that can be detected on a physical exami-
nation (second phase), and ischemic symptoms in organs supplied by arteries that develop significant 
stenosis or obstruction, and also possibly symptoms resulting from the formation of an aneurysm (third 
phase). The diagnosis should take into account the clinical picture, the results of laboratory and imaging 
tests. Positron emission tomography (PET) plays an important role in imaging diagnostics. The diagnosis 
of the disease can be made on the basis of ACR criteria, Ishikawa criteria or Sharma criteria. Immuno-
suppressive pharmacotherapy is of major importance in the treatment of the disease, and in some cases, 
after achieving acute inflammation remission, invasive treatment (surgery or endovascular methods) may 
be necessary. The purpose of this paper is to review the literature and present the most important information 
on the current state of knowledge on the pathogenesis, epidemiology, symptomatology, diagnosis and 
treatment of Takayasu's arteritis. 
Keywords: Takayasu arteritis, pulseless disease, aortic arch syndrome, vasculitis, extremity claudication 
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Diabulimia u pacjentów z cukrzycą typu 1 

1. Wstęp 

Diabulimia nie jest nazwą medyczną, ale terminem spopularyzowanym przez media, 

określającym zaburzenia odżywiania u osób z cukrzycą insulinozależną. W prasie 

popularnej pojawił się już od 2007 roku [1]. Pomimo tego, iż termin ten nie jest jeszcze 

bardzo rozpowszechniony, sam problem tego typu zaburzeń był już opisywany i badany 

w latach 1970-1980 [2]. Najczęściej jest utożsamiana z celowym pomijaniem lub 

zmniejszaniem dawek insuliny, by obniżyć masę ciała. Nazwa „diabulimia” stanowi 

połączenie słów „diabetes” (z ang. cukrzyca) i „bulimia” (żarłoczność psychiczna), co 

błędnie sugeruje, że osoby z cukrzycą zmagające się z objawami zaburzeń odżywiania 

doświadczają symptomów charakterystycznych jedynie dla żarłoczności psychicznej, 

czyli objadają się i stosują zachowania kompensacyjne, jak prowokowanie wymiotów, 

zażywanie środków przeczyszczających, intensywne ćwiczenia fizyczne. Tak naprawdę, 

pacjenci z diabulimią mogą cierpieć z powodu różnych zaburzeń odżywiania, stąd często 

termin ten jest używany przez specjalistów do nazwania wszelkich zaburzonych nawy-

ków żywieniowych u diabetyków, zwłaszcza z cukrzycą typu 1. W psychiatrii diabulimia 

nie jest uznawana za osobną jednostkę klasyfikacyjną, ale należy do kategorii „zabu-

rzonych nawyków żywieniowych” lub „zaburzonych zachowań żywieniowych” (ang. 

Disturbed Eating Behavior, Disordered Eating Behavior). W klasyfikacjach chorób 

i zaburzeń medycznych DSM 5 i ICD 10 zachowania diabulimiczne są włączane do 

syndromu bulimii (jako formy przeczyszczania), choć mogą być również kodowane 

jako anoreksja – gdy pacjenci w bardzo rygorystyczny sposób przestrzegają diety i zale-

ceń diabetologicznych, zespół oczyszczania (Purging Disorder) – gdy normalnej diecie 

towarzyszy manipulacja dawkami insuliny lub inne specyficzne zaburzenia jedzenia 

i odżywiania (ang. Other Specified Feeding or Eating Disorder) – w DSM 5 albo zabu-

rzenia odżywiania nieokreślone w ICD 10 [3].  

2. Mechanizm powstawania  

Ze względu na zniszczenie komórek beta trzustki, odpowiedzialnych za produkcję 

insuliny niezbędnej do prawidłowego metabolizmu węglowodanów, w wyniku procesów 

autoimmunoagresji chorzy na cukrzycę typu 1 muszą przyjmować insulinę z zewnątrz 

poprzez iniekcję lub wlewy przy użyciu pomp insulinowych. Jej zbyt niski poziom 

w organizmie w stosunku do dostarczanego pożywienia prowadzi do hiperglikemii (nad-

miernego stężenia cukru we krwi). Glukoza pozostaje jednak niedostępna dla komórek 

organizmu jako materiał energetyczny i kiedy poziom glukozy we krwi przekracza  

180 mg/dl, dochodzi do glikozurii (wydalenia nadmiaru cukru wraz z moczem). Gliko-

zuria jest przyczyna utraty kalorii (4,1 kcal na każdy gram wydalonej glukozy). Nie jest 

to jedyny mechanizm powodujący straty energetyczne – brak insuliny skutkuje uwol-

nieniem do osocza zwiększonych ilości wolnych kwasów tłuszczowych, pochodzących 
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z rozkładu tłuszczów zmagazynowanych w tkance tłuszczowej. Kiedy przekroczona 

zostaje pojemność wątroby w zakresie utleniania kwasów tłuszczowych dochodzi do 

rozwoju ketozy (stanu, w którym wzrasta stężenie ciał ketonowych w osoczu krwi). 

Przy ciągłym wysokim poziomie ciał ketonowych dochodzi do rozwoju kwasicy keto-

nowej, powodującej ból brzucha, mdłości i wymioty, a konsekwencji odwodnienie 

dodatkowo spotęgowane zwiększoną częstością i ilością oddawanego moczu. Dzieje 

się tak, ponieważ organizm, chcąc chronić się przed nadmiernym stężeniem glukozy 

we krwi, pobudza ośrodek pragnienia w mózgu i zwiększa oddawanie moczu, chcąc 

wydalić jak największe ilości zbędnego cukru. Jednak zwykle ilość oddawanego moczu 

znacznie przekracza podaż przyjmowanych płynów, co prowadzi do odwodnienia. 

Kolejnymi następstwami kwasicy ketonowej są zaburzenia oddychania (przyspieszony 

i głęboki, a później płytki oddech) spowodowane wzrostem poziomu acetonu, którego 

organizm próbuje się pozbyć poprzez płuca oraz nadmierne rozszerzenie naczyń 

krwionośnych. Obserwuje się także wzmożony katabolizm białek – kolejnego źródła 

energii, po jakie sięga organizm w przypadku deficytu węglowodanów. Wszystkie te 

procesy prowadzą do spadku masy ciała w wyniku spalania tkanki tłuszczowej i mię-

śniowej, by pokryć zapotrzebowanie energetyczne [4]. Diabetycy, świadomi mechani-

zmów działania insuliny, mogą traktować niepodawanie lub redukowanie dawek insuliny 

jako sposób odchudzania [5]..Towarzyszące temu kompulsywne zjadanie dużych ilości 

węglowodanów lub stosowanie diety białkowo-tłuszczowej może jeszcze bardziej 

nasilać i przyspieszać opisane reakcje organizmu, potęgując kwasicę ketonową, a rygo-

rystyczne przestrzeganie niskokalorycznej diety potęgować deficyt energetyczny [6]. 

Nieleczona kwasica ketonowa może doprowadzić do zaburzeń świadomości (ciała keto-

nowe działają toksycznie na mózg), śpiączki cukrzycowej, a nawet do śmierci, której 

przyczyną jest zwykle obrzęk mózgu (5-10% przypadków kwasicy ketonowej kończy 

się zgonem) [7].  

3. Symptomy 

Symptomy zachowań diabulimicznych u diabetyków obejmują zarówno reakcje 

afektywne, behawioralne i fizjologiczne. We wczesnym etapie choroby na poziomie 

emocji i zachowania obserwuje się: 

 coraz gorsze przestrzeganie zaleceń diabetologicznych; 

 trzymanie w tajemnicy informacji na temat kontroli metabolicznej cukrzycy; 

 unikanie wizyt lekarskich, zwłaszcza u diabetologa; 

 nieprowadzenie dzienniczka samokontroli; 

 rzadkie pomiary poziomu glikemii; 

 nierealizowanie recept od diabetologa (np. na insulinę, paski do gleukometru); 

 lęk przed niskimi wartościami glukozy we krwi; 

 lęk przed przyjmowaniem insuliny, która może spowodować wzrost masy ciała; 

 przyjmowanie nieadekwatnie małych w stosunku do posiłku dawek insuliny lub 

ich zupełne pomijanie; 

 bardzo restrykcyjne przestrzeganie diety lub całkowite odejście od postępowania 

zgodnie z jej zaleceniami; 

 wysoki poziom niepokoju i liczne obawy dotyczące obrazu ciała; 
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 spożywanie produktów wysokowęglowodanowych przy jednoczesnym niewystar-

czającym dawkowaniu insuliny; 

 jedzenie tylko wybranych grup produktów, by jak najbardziej zredukować dawki 

przyjmowanej insuliny; 

 jedzenie w samotności; 

 unikanie wykonywania pomiaru glikemii, iniekcji insuliny w obecności innych osób; 

 istnienie ścisłych, często nieadaptacyjnych zasad dotyczących odżywiania się; 

 zaabsorbowanie tematem jedzenia, wagi i kalorii; 

 nadmierne ćwiczenia fizyczne; 

 zwiększona senność, zmiana wzorców snu i czuwania (np. wydłużenie czasu snu, 

częste wybudzanie się lub bezsenność pod wpływem wzmożonej potrzeby odda-

wania moczu); 

 wycofanie społeczne, unikanie kontaktów z rodziną i znajomymi; 

 zwiększony poziom lęku i niepokoju; 

 objawy depresyjne; 

 zaburzenia koncentracji i uwagi; 

 labilność emocjonalna; 

 stawianie zbyt wysokich wymagań wobec siebie; 

 skrupulatność i obowiązkowość; 

 potrzeba silnej kontroli. 

Wśród objawów fizycznych mogą pojawić się: 

 wysokie stężenie glukozy we krwi (często powyżej 600 mg/dl) i w moczu; 

 wysoki poziom hemoglobiny glikowanej będącej markerem wyrównania metabo-

licznego cukrzycy – zwykle 9,0% albo wyższy przy normie poniżej 7,0%; 

 znaczna, często niewyjaśniona, utrata masy ciała; 

 częste odczucie silnego głodu; 

 mdłości i wymioty; 

 wzmożone uczucie pragnienia i częsta potrzeba oddawania moczu (zwłaszcza 

w nocy – nokturia); 

 obecność ciał ketonowych lub/i epizody kwasicy kretonowej; 

 niski poziom sodu lub/i potasu; 

 częste infekcje dróg moczowych i infekcje grzybicze; 

 w przypadku kobiet: zaburzenia miesiączkowania (nieregularne miesiączki, brak 

miesiączki); 

 zaburzenia widzenia; 

 ciągłe uczucie zmęczenia, zwiększona męczliwość; 

 sucha skóra i włosy [1, 8]. 

W początkowym stadium diabulimii pacjenci całkiem dobrze funkcjonują, pomimo 

znacznie podwyższonego poziomu glikemii. Jednak wraz z czasem trwania objawów, 

skutki diabulimii stają się coraz poważniejsze i w znacznym stopniu upośledzają zdrowie 

i życie. Badania longituidalne pokazują, że osoby z diabulimią ze względu na ciężkie 

i nieodwracalne powikłania są przeszło trzykrotnie bardziej narażone na śmierć i umie-

rają średnio 13 lat wcześniej niż pacjenci przestrzegający zaleceń dotyczących dawko-
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wania insuliny [9]. Konsekwencje nieadaptacyjnej manipulacji insuliną dotykają różnych 

układów i narządów. W pierwszej kolejności obserwuje się: 

 gorsze gojenie ran, spowodowane wolniejszym krążeniem krwi, zaburzeniem 

funkcji białych i czerwonych krwinek oraz uszkodzeniem naczyń włosowatych; 

 zwiększone ryzyko infekcji z powodu obniżonej w wyniku przewlekłej hiper-

glikemii odporności, co wraz z trudnościami w procesie gojenia zwiększa ryzyko 

wystąpienia sepsy, gangreny i infekcji kostnych; 

 atrofię mięśniową wynikającą z procesu spalania białek budujących mięśnie, by 

pozyskać energię niezbędną do funkcjonowania organizmu w sytuacji deficytu 

składników odżywczych dostarczanych z zewnątrz; 

 zaburzenia w sekrecji estrogenu u kobiet powodujące zanik menstruacji; 

 masywne odwodnienie związane z obecnością ciał ketonowych; 

 zaburzenia równowagi elektrolitowej, głównie w wyniku utraty sodu i potasu 

poprzez zwiększone wydalanie moczu i towarzyszące kwasicy ketonowej wymioty; 

 zakwaszenie organizmu spowodowane kwasicą ketonową, które poprzez zmianę 

pH krwi niszczy naczynia krwionośne, nerwy i tkanki narządów. 

Następnie, w wyniku przedłużającego się wysokiego stężenie glukozy we krwi 

dochodzi do poważniejszych uszkodzeń w układzie krwionośnym – ściany naczyń 

włosowatych są rozbijane przez obecne we krwi cząsteczki cukru i ketony, co jest 

zwłaszcza widoczne w gałce ocznej. Pojawiają się objawy retinopatii cukrzycowej 

i obrzęku plamki żółtej, które nieleczone mogą prowadzić do całkowitej utraty widzenia. 

Gęsta, kleista krew nie może także odpowiednio dostarczać tlenu i substancji odżyw-

czych do włókien nerwowych, które ulegają degeneracji – rośnie ryzyko neuropatii 

cukrzycowej. Kolejnymi organami narażonymi na patologiczne zmiany są nerki, wątroba 

i serce. Utrata białka przez uszkodzony system filtracji nerek może doprowadzić do 

dalszych zaburzeń ich funkcji i w konsekwencji konieczności dializ lub przeszczepu 

nerek. Brak insuliny sprzyja również rozwinięciu niealkoholowego stłuszczenia wątroby, 

a wysoki poziom cholesterolu związany z ketozą zwęża i utwardza ściany naczyń 

krwionośnych, co sprzyja zaburzeniom pracy serca [1, 10, 11].  

Wiele z powyższych powikłań może doprowadzić do śmierci – czasem jest to 

bardziej powolny proces związany z uszkodzeniem nerek czy serca, innym razem – 

bardzo szybki w wyniku następstw ciężkiej kwasicy ketonowej jak udar, czy śpiączka. 

Należy także pamiętać, że bez insuliny ludzkie ciało nie może przetwarzać dostarcza-

nego organizmowi pożywienia i wpada w stan permanentnego głodu, co podobnie jak 

w przypadku anoreksji może wieść do ciężkiego niedożywienia. Natomiast, jeśli pomi-

janiu dawek insuliny towarzyszą inne zachowania kompensacyjne (jak wymioty, prze-

czyszczanie), u pacjentów można zaobserwować także powikłania charakterystyczne 

dla bulimii [10].  

4. Epidemiologia 

Ostatnie doniesienia naukowe wskazują, że choroby autoimmunologiczne są zwią-

zane z występowaniem zaburzeń odżywiania [12]. Coraz więcej młodych osób, cier-

piących na cukrzycę wykazuje symptomy zaburzeń psychicznych; przy czym dotyczy 

to w większej mierze dziewcząt i kobiet niż chłopców i mężczyzn, osób z niewyrów-

naną glikemią i często hospitalizowanych [13]. Udowodniono, że u pacjentów z cukrzycą 
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typu 1 istnieje wyższe niż w populacji ogólnej ryzyko rozwinięcia zaburzeń odży-

wiania i zaburzonych zachowań żywieniowych [14] – ich symptomy obserwuje się 

u 27% chłopców [12], 16% mężczyzn [15], 42% dziewcząt [12] i niemal 40% kobiet 

z cukrzycą typu 1 [15]. Wykazano także, że dziewczęta oraz młode kobiety chorujące 

na cukrzycę typu 1 nawet trzykrotnie częściej zapadają na zaburzenia odżywiania 

(zwłaszcza te ze słabą kontrolą metaboliczną) niż osoby zdrowe [16]. Najczęstszymi 

rozpoznaniami u diabetyczek są pełnoobjawowa bulimia i niespecyficzne zaburzenia 

odżywiania (np. Binge Eating) [17]. Szacuje się, że 10% z nich spełnia kryteria takich 

zaburzeń, a 30-40% na przestrzeni swojego życia będzie doświadczać ich symptomów 

[18, 19]. Nieodpowiednie dozowanie insuliny (zmniejszanie, pomijanie dawek) w celu 

schudnięcia dotyka 11-15% nastolatek i aż 30-39% młodych dorosłych kobiet, napady 

gwałtownego objadania dotyczą nawet 45% młodych pacjentek, stosowanie restryk-

cyjnych diet – 38%, a prowokowanie wymiotów – 8% [14]. Tabela 1 pokazuje porów-

nanie danych statystycznych dotyczących zaburzeń odżywiania w grupach diabetyków 

i osób niechorujących na cukrzycę [20]. Dodatkowo, w badaniach z 2005 roku 

zaobserwowano, że kobiety cierpiące na cukrzycę typu 1 częściej zapadają na bulimię 

niż te niebędące diabetyczkami, nie stwierdzono jednak istotnych różnic pomiędzy 

tymi grupami w przypadku anoreksji psychicznej [21].  

Tabela 1. Częstość występowania, wiek zdiagnozowania i współczynniki śmiertelności u pacjentów 

z zaburzeniami odżywiania 

 Zaburzenia 

odżywiania 

(ogółem) 

Jadłowstręt 

psychiczny 

Żarłoczność 

psychiczna 

Zaburzone 

zachowania 

żywieniowe 

 M K M K M K M K 

Częstość 

występowania 

w populacji ogólnej 

1,5% 3,8% 0,3% 0,9% 0,5% 1,5% - - 

Częstość 

występowania 

w grupie osób 

z cukrzycą typu 1  

- 10% - - - - 15,9% 37,9% 

Średni wiek 

zdiagnozowania  

21,0 (17,0-32,0) 18,0 (16,0-22,0) 18,0 (14,0-22,0) 20,0 (16,0-27,0) 

Współczynnik 

śmiertelności 

- 5,1 1,7 3,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14] 

M – pleć męska 

K – płeć kobieca  

współczynnik śmiertelności – (ilość śmiertelnych przypadków/1000osób/rok) 

Publikacje sugerują, że zaburzone zachowania żywieniowe, które rozpoczęły się 

w adolescencji, trwają również w dorosłości, zwłaszcza jeśli nie są leczone. Zwraca się 

uwagę, że w ciągu życia 26% diabetyków będzie przejawiać jakąś formę symptomów 

zaburzeń odżywiania. U 63% osób z podwójną diagnozą występuje pomijanie dawek 

insuliny, podczas gdy u pacjentów jedynie z cukrzycą tego typu zachowania przejawia 

26% [22]. W czteroletnich badaniach podłużnych dowiedziono, że u 91% diabetyków 

cierpiących na zaburzenia odżywiania trzykrotnie szybciej postępowała retinopatia 

cukrzycowa [14], inni naukowcy donoszą o częstszym występowaniu w tej grupie osób 
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ciężkich powikłań i wyższej śmiertelności [22]. Dla porównania, ryzyko śmierci 

u pacjentów z podwójną diagnozą cukrzycy i zaburzeń odżywiania jest siedemnasto-

krotnie wyższe niż u diabetyków bez takiej diagnozy oraz siedmiokrotnie wyższe niż 

u osób cierpiących jedynie na anoreksję [23]. Co więcej, statystyki pokazują, że ryzyko 

wystąpienia zaburzeń odżywiania u diabetyków rośnie o 63% wraz z każdym procentem 

wartości hemoglobiny glikowanej oraz o 36% w z każdą pominiętą dawką insuliny, 

a spada o 20% w przypadku każdej dodatkowej godziny spędzonej na aktywności 

fizycznej [12]. Według licznych doniesień, wysoki poziom hemoglobiny glikowanej 

świadczący o słabym wyrównaniu cukrzycy [14, 19, 24-26] oraz częste epizody kwasicy 

ketonowej korelują z objawami zaburzeń odżywiania u diabetyków [27]. Japońscy 

naukowcy opublikowali raporty porównujące kohortę diabetyków z i bez zaburzeń 

odżywiania, według których retinopatia cukrzycowa u osób z podwójną diagnozą 

rozwija się już po średnio 3,4-7,6 roku, podczas gdy u tych jedynie z cukrzycą – 

średnio po 11-15 latach [28]. Podobne przyspieszenie rozwoju objawów zaobserwowano 

w przypadku nefropatii cukrzycowej – osoby z objawami diabulimii miały zaburzenia 

filtracji nerkowej już po 6 latach, czyli prawie dwu i półkrotnie szybciej niż diabetycy 

bez zaburzeń odżywiania [29]. W 2018 roku zespół naukowców, prowadząc badania 

na grupie osób z cukrzycą typu 1 i celiakią, zwrócili uwagę, że u młodych pacjentów 

obu płci z jednoczesnym rozpoznaniem cukrzycy i celiakii ryzyko wystąpienia zaburzeń 

odżywiania było trzykrotnie wyższe niż u tych mających jedynie diagnozę cukrzycy 

lub celiakii [30]. Zwraca się również uwagę, że osoby z podwójną diagnozą cukrzycy 

i zaburzeń odżywiania częściej niż chorzy niebędący diabetykami rezygnują z psycho-

terapii [31]. 

5. Etiologia 

Podobnie jak w przypadku zaburzeń odżywiania u osób niebędących diabetykami, 

zaburzenia odżywiania u pacjentów z cukrzycą typu 1 mają złożoną etiologię, obejmu-

jącą czynniki demograficzne, genetyczne, biologiczne, psychologiczne i społeczno-

kulturowe [32]. Istnieją jednak specyficzne zmienne związane z podwyższonym ryzy-

kiem rozwinięcia zaburzonych zachowań żywieniowych w tej grupie, należą do nich: 

młody wiek (adolescencja, wczesna dorosłość), płeć żeńska, podwyższony wskaźnik 

BMI, nadmierne przywiązywanie wagi do kwestii jedzenia, sposób spożywania 

posiłków (wzorzec rodzinny), nadmierna potrzeba kontroli i perfekcjonizm, zaburzony 

obraz ciała – brak satysfakcji z kształtu swojej sylwetki, podwyższony poziom lęku, 

stresu i współistnienie objawów depresyjnych oraz występowanie powikłań cukrzyco-

wych [32-37]. W badaniu przeprowadzonym w 2015 roku stwierdzono, że w grupie 

adolescentów i młodych dorosłych objawy zaburzeń odżywiania były silnie skorelo-

wane z wiekiem, sposobem postrzegania cukrzycy jako choroby i przestrzeganiem 

restrykcji co do dawkowania insuliny – w przypadku płci żeńskiej wymienione zmienne 

wyjaśniały 48% wariancji psychopatologii [38].  

Wiek dorastania i wczesnej dorosłości to okres licznych poznawczych i fizycznych 

zmian, kiedy człowiek uczy się niezależności i zaczyna spędzać więcej czasu z rówie-

śnikami niż z rodziną. To moment przeżywania ważnych kryzysów rozwojowych – 

kształtowania się tożsamości oraz zawierania pierwszych związków. Młodzi ludzie 

nierzadko właśnie wtedy prowadzą ożywione życie towarzyskie, realizują swoje pasje, 

podejmują ważne decyzje życiowe; pragną czuć się odpowiedzialni za siebie i wolni od 
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kontroli rodzicielskiej. To także czas eksperymentowania z niebezpiecznymi zachowa-

niami jak palenie papierosów, picie alkoholu, angażowanie się w przygodne kontakty 

seksualne [39] czy stosowanie niezdrowych nawyków żywieniowych [40]. Naukowcy 

donoszą, że tego typu zachowania są silnie związane z wpływami rówieśniczymi [41]. 

Cukrzyca jako choroba wymagająca ciągłej czujności i pracy może w znacznym 

stopniu utrudniać przejście przez ten i tak nie najłatwiejszy okres w życiu człowieka. 

Dodatkowo, współcześnie obserwuje się szereg czynników społecznych, które silnie 

oddziałują na ludzi młodych – np. bardzo dużą wagę przywiązuje się do wyglądu 

zewnętrznego i utrzymania odpowiedniej sylwetki. Do rozwoju symptomów zaburzeń 

odżywiania może przyczynić się także częste korzystanie z social mediów, kreujących 

idealne wizerunki ciała i wyzwalających zwiększoną potrzebę porównań społecznych, 

dotyczy to zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet [32]. W badaniu przeprowadzonym 

w 2011 roku, dowiedziono, że kobiety, które zachorowały na cukrzycę typu 1 w wieku 

dorastania, są istotnie bardziej narażone na zaburzenia odżywiania niż te, u których 

cukrzycę wykryto w okresie wczesnego dzieciństwa czy dorosłości [42].  

Częstsze występowanie zaburzeń odżywiania i zaburzonych zachowań żywienio-

wych u kobiet jest dobrze znanym i udokumentowanym faktem [43, 44]. Według 

National Comorbidity Survey, dorastające dziewczęta są dwukrotnie bardziej narażone 

niż chłopcy – objawy obserwuje się u 3,8% dziewcząt i u 1,5% chłopców [40]. Podobną 

tendencję wykryto u diabetyków, np. w grupie osób pomiędzy 12. a 21. rokiem życia 

aż 17,7% dziewcząt manipulowało dawkami insuliny, by stracić na wadze, podczas 

gdy podobną strategię stosowało tylko 1,4% chłopców [34]. Generalnie, niezależnie od 

płci, u osób z cukrzycą istnieje większa potrzeba bycia szczupłym [45]. Według donie-

sień naukowych, ta potrzeba może być związana z podwyższonym wskaźnikiem BMI 

i skutkować częstym stosowaniem restrykcyjnych diet, obniżeniem nastroju i wykształ-

ceniem niewłaściwych zachowań żywieniowych [32]. Colton i współpracownicy (2007) 

zauważyli związek pomiędzy wyższym wskaźnikiem BMI i występowaniem symp-

tomów zaburzeń odżywiania [46]. Najnowsze badania pokazują, że nie tylko w grupie 

osób z cukrzycą typu 2, ale także u pacjentów z cukrzycą typu 1 w ciągu ostatnich 30 

lat obserwujemy stały wzrost masy ciała – coraz więcej spośród chorych cierpi na 

nadwagę i otyłość [47]. Zespół Fellingera dowiódł, że diabetycy z cukrzycą typu 1 mają 

wyższy wskaźnik BMI niż osoby z populacji ogólnej [48]. Zwraca się także uwagę, że 

wartość wskaźnika masy ciała jest pozytywnie skorelowana z czasem trwania choroby 

i wiekiem osób badanych szczególnie w grupie dziewcząt i kobiet [47]. W początkowym 

stadium trwania cukrzycy, jeszcze przed postawieniem diagnozy i wdrożeniem odpo-

wiedniego leczenia, u chorych ze względu na deficyt insuliny dochodzi do często gwał-

townego ubytku masy ciała [49]. Natomiast, intensywna insulinoterapia przyczynia się 

do wzrostu masy ciała [50], co zwłaszcza u osób młodych, przywiązujących duże 

znaczenie do wyglądu, może sprzyjać pojawieniu się fizycznego i emocjonalnego 

dyskomfortu. Chęć utrzymania szczupłej sylwetki prowadzi do zwiększonego ryzyka 

pomijania lub zmniejszania dawek insuliny, pomimo świadomości wiążących się 

z tego typu zachowaniem konsekwencjami zdrowotnymi [43]. Dodatkowo, młodym 

osobom z cukrzycą często towarzyszy zwiększony apetyt związany z nieprawidłowym 

dawkowaniem insuliny i epizodami hipoglikemii, zupełnie sprzeczny z silnym poczu-

ciem lęku przed nadwagą [42]. Zaburzeniu mechanizmu regulacji głodu i sytości, 
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związanego z wykształceniem nieadaptacyjnych nawyków żywieniowych mogą 

sprzyjać: obecność sztywnego planu żywieniowego, narzucającego spożywanie posiłków 

według wcześniej przygotowanego planu [51], częste kontrole masy ciała oraz wysoki 

poziom koncentracji na tematyce jedzenia [52]. Zainteresowanie kwestiami odży-

wiania i przestrzeganiem odpowiedniej diety jest naturalnym sposobem radzenia sobie 

z objawami cukrzycy, problem pojawia się, kiedy chory zaczyna przywiązywać do nich 

nadmierną wagę, co w połączeniu z tendencjami perfekcjonistycznymi i dużą potrzebą 

kontroli tworzy podatne środowisko do rozwinięcia symptomów zaburzeń odżywiania 

[53]. Specyfika cukrzycy jako choroby, w której restrykcje dietetyczne, dokładne licze-

nie wartości energetycznej posiłku i ilości spożywanych węglowodanów jest pod-

stawą dobrej kontroli metabolicznej, może stanowić dodatkowe obciążenie, zwłaszcza 

u pacjentów predysponowanych do wykształcenia nieprawidłowych wzorców żywie-

niowych [52]. Wrażliwa jednostka, usiłując zapanować nad planem żywienia i własną 

wagą, może popaść w błędne koło naprzemiennego objadania się i głodzenia.  

Podobnie, jak w przypadku populacji pacjentów z zaburzeniami odżywiania niebę-

dących diabetykami, nie bez znaczenia pozostają kwestie związane ze sposobem spoży-

wania posiłków – rzadkie jedzenie w gronie rodzinnym jest jednym z czynników 

ryzyka wystąpienia nieprawidłowych zachowań żywieniowych [54]. Zaabsorbowanie 

masą ciała, odchudzaniem i dietami wraz z brakiem wspólnego spożywania posiłków 

i negatywnymi uwagami rodziców na temat wyglądu obserwuje się blisko dwukrotnie 

częściej w rodzinach, gdzie córki cierpią na zaburzenia odżywiania niż w tych, gdzie 

nie przejawiają takich symptomów [54, 55].  

Kolejnym czynnikiem, związanym ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń odżywiania, 

jest brak satysfakcji ze swojego ciała, który może dotyczyć zwłaszcza osób z cukrzycą 

[56]. Jak zostało już wspomniane, młodzi diabetycy przejawiają silniejszą niż ich zdrowi 

rówieśnicy tendencję do bycia szczupłym [57]. Badania Grylli i współpracowników 

(2005) wykazały, że u dorastających pacjentek z cukrzycą typu 1 często występuje nega-

tywny obraz ciała, co z kolei wiąże się z większym prawdopodobieństwem rozwinięcia 

zaburzonych nawyków żywieniowych [31]. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wyższego 

wskaźnika BMI u osób chorujących na cukrzycę, związanego z przyjmowaniem 

insuliny, przyczyniającej się do zwiększenia masy ciała. Wyższa masa ciała u młodych 

kobiet może nasilać brak satysfakcji z własnego wyglądu, który sprzyja podejmowaniu 

zaburzonych zachowań związanych z jedzeniem [44, 58]. Z brakiem satysfakcji z ciała 

wiąże się kolejna grupa czynników – badania pokazują, że młodzi diabetycy są bardziej 

narażeni na symptomy różnych zaburzeń psychicznych, w tym lękowych i depresyj-

nych [59, 60]. Niestety, obniżony nastrój i zwiększony poziom lęku to zjawiska pow-

szechnie obserwowane u osób z zaburzeniami odżywiania [61, 62]. Dodatkowo, zwią-

zane z cukrzycą zaburzenia lękowe jak igłofobia (lęk przed igłami i iniekcjami) oraz 

lęk przed hipoglikemią, mogą przyczyniać się do omijania pomiarów glukozy i wstrzy-

knięć insuliny, czyli zachowań diabulimicznych [63]. 

Na koniec, warto wspomnieć o zwiększonym ryzyku pojawienia się nieadaptacyj-

nych zachowań (jak celowe pomijanie i redukowanie dawek insuliny, nieprzestrzeganie 

zaleceń dietetycznych, objadanie się pokarmami bogatymi w węglowodany) u diabe-

tyków, których poziom kontroli cukrzycy nie jest zadowalający i mających więcej 

powikłań związanych z przewlekłą hiperglikemią [64]. Młode osoby z cukrzycą typu 1 
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szczególnie często mają wyższe wartości hemoglobiny glikowanej i rzadziej moni-

torują poziom cukru [15]. Deficyt insuliny w organizmie, jak i hipoglikemia (np. 

w wyniku stosowania niskoenergetycznej diety), powodują silne odczucie głodu 

i zwiększają prawdopodobieństwo kompulsywnego objadania się, które z kolei wcale 

nie przynosi poczucia sytości, gdyż w wyniku braku insuliny substancje odżywcze nie 

zostają wchłonięte, co napędza dalszą potrzebę jedzenia [42]. Tworzy się swoisty 

mechanizm błędnego koła – trudności z odpowiednim wyrównaniem metabolicznym 

wraz z rosnącym ryzykiem poważnych powikłań cukrzycy, sprzyjają wykształceniu 

zaburzonych wzorców żywieniowych, a te pociągają za sobą dalsze negatywne 

konsekwencje zdrowotne.  

6. Podsumowanie 

Zaprezentowane w pracy badania wskazują na udział złożonych behawioralnych, 

emocjonalnych i społecznych czynników w procesie kształtowania się i podtrzymywania 

objawów zaburzeń odżywiania u diabetyków z cukrzycą typu 1. Jest to zbieżne ze 

współczesnym holistycznym podejściem do zdrowia i choroby człowieka, dzięki 

któremu możliwe jest jednoczesne pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

Ukazanie, jak istotny jest wpływ zmiennych psychologicznych, jak wsparcie emocjo-

nalne, umiejętność poszukiwania pomocy u innych czy stopień zamartwienia się swoją 

chorobą na rozwój i podtrzymywanie oznak zaburzeń odżywiania może ustrzec pacjen-

tów diabetologicznych przed wytworzeniem negatywnych wzorców oceny swojej masy 

ciała i figury, co w dalszej kolejności może minimalizować tendencje do stosowania 

nieadaptacyjnych nawyków żywieniowych, ciągnącymi za sobą pogorszenie wyrów-

nania metabolicznego cukrzycy. Dostarczanie diabetykom przez specjalistów zdrowia 

fizycznego (lekarze, dietetycy, pomocniczy personel medyczny) i psychicznego (psy-

cholodzy zdrowia, psychoterapeuci, psychodietetycy) instrumentalnego wsparcia 

w postaci psychoedukacji na temat mechanizmów funkcjonowania swojej choroby, 

powstawania symptomów diabulimii oraz wiążących się z nią zagrożeń, może mieć 

ważne znaczenie prewencyjne i sprzyjać kształtowaniu się adekwatnych i zdrowych 

zachowań, których celem jest właściwa kontrola cukrzycy, a także minimalizować 

i korygować obawy związane z cukrzycą. Natomiast emocjonalne wspieranie pacjentów 

przez osoby bliskie, przekładać się na lepsze radzenie sobie ze współcześnie lanso-

wanymi nierealnymi ideałami szczupłego ciała, które mogą wzmagać potrzebę bycia 

szczupłym i wywoływać poznawcze i behawioralne objawy zaburzeń odżywiania. 

Silna tendencja, zwłaszcza młodych kobiet z cukrzycą typu 1 do bycia szczupłym, stoso-

wania skrajnych wzorców odżywiania się (stosowanie rygorystycznej diety, przejadanie 

się, jedzenie dużych ilości pokarmu w tajemnicy), manipulowania dawkami insuliny 

i unikania kontroli glikemii wymaga szczególnego zaakcentowania – potrzeba posia-

dania smukłej sylwetki i nawyki żywieniowe diabetyczek powinny być często i do-

kładnie monitorowane przez specjalistów. Należy także zadbać o lepsze przeszkolenie 

pacjentów i ich bliskich w kwestiach związanych z odżywianiem i konsekwencjami 

odstępstw od stosowania reżimu dietetycznego i zaleceń, co do przyjmowania insuliny. 

Umożliwi to nie tylko uzyskanie lepszych wyników wyrównania metabolicznego, ale 

także może zapobiec wystąpieniu niepokojących zaburzonych zachowań żywieniowych.  
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Diabulimia u pacjentów z cukrzycą typu 1 

Streszczenie 

Jako chroniczna choroba metaboliczna, cukrzyca typu 1 wywiera silny wpływ na fizyczne, psychiczne 

i społeczne aspekty dobrostanu pacjentów i wymaga kompleksowego leczenia, uwzględniającego oddziały-

wania nie tylko medyczne, ale również poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Badania pokazują, że coraz 

więcej młodych osób cierpiących na cukrzycę prezentuje symptomy zaburzeń psychicznych. Diabulimia 

jest terminem określającym zaburzenia odżywiania u osób z cukrzycą insulinozależną. Najczęściej jest 

utożsamiana z celowym pomijaniem lub zmniejszaniem dawek insuliny, by obniżyć masę ciała, choć może 

być używana do nazwania wszelkich zaburzonych nawyków żywieniowych u diabetyków, zwłaszcza 

z cukrzycą typu 1. Udowodniono, że u pacjentów z cukrzycą typu 1 istnieje wyższe niż w populacji 

ogólnej ryzyko rozwinięcia zaburzeń odżywiania i zaburzonych zachowań żywieniowych – szacuje się, że 

10% z nich spełnia kryteria takich zaburzeń, a 30-40% na przestrzeni swojego życia będzie doświadczać 

ich symptomów. Najczęstszymi rozpoznaniami u diabetyków są pełnoobjawowa bulimia i niespecyficzne 

zaburzenia odżywiania (np. Binge Eating). W niniejszej pracy zostały przedstawione najważniejsze infor-

macje na temat poznawczych, emocjonalnych i fizycznych symptomów diabulimii, jej powikłań i związanych 

z nią czynników psychospołecznych.  

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, zaburzenia odżywiania, diabulimia  
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Diabulimia in patients with type 1 diabetes  

Abstract 

As chronical metabolic disease, type 1 diabetes has an impact on physical, mental and social aspects of 

patient’s wellbeing and requires complex treatment including medical as also cognitive, emotional and 

behavioral actions. Studies show that more and more diabetics have symptoms of mental diseases. 

Diabulimia is the term for eating disorders in insulin dependent diabetics. Most often it is identified as 

purposeful insulin reduction or omission, but it can be use to name all disordered eating behaviors in 

diabetes patients, especially witg type 1 diabetes. It was proven that patients with type 1 diabetes are at risk 

of eating disorders and disordered eating behaviors – it is estimated that 10% of them meet eating disorders 

criteria and 30-40% will have ED symptoms throughout the lifetime. Full-blown bulimia and Eating 

Disorders Not Othervise Specified are the most popular diagnosis in diabetics (e.c. Binge Eating). In the 

study the most important information about diabulimia cognitive, emotional and phisical symptoms, 

complication and diabulimia related psychosocial factors were presented.  

Keywords: type 1 diabetes, eating disorders, diabulimia 
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Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy  

w mukowiscydozie 

1. Wstęp 

Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą u osób rasy 

kaukaskiej chorobą o uwarunkowaniu genetycznym. Dziedziczona jest w sposób auto-

somalny recesywny. Choć powszechnie kojarzona jest głównie z objawami ze strony 

płuc, takimi jak kaszel i trudności z odksztuszaniem zalegającej wydzieliny, mukowi-

scydoza cechuje się szeregiem różnorodnych objawów chorobowych dotykających 

innych układów niż oddechowy. Jest to choroba wieloukładowa i nieuleczalna. Wiele 

objawów chorobowych dotyczy układu pokarmowego i trawiennego, a zwłaszcza 

trzustki. Postępujące upośledzanie jej funkcjonowania prowadzące do jej zewnątrzwy-

dzielniczej niewydolności, pojawianie się zwłóknień oraz stopniowa utrata komórek ß 

może prowadzić do rozwinięcia się zaburzeń metabolicznych związanych z wytwa-

rzaniem insuliny oraz insulinoopornością. Jednym z najczęściej pojawiających się 

powikłań metabolicznych u osób chorujących na mukowiscydozę jest cukrzyca 

związana z mukowiscydozą (ang. cystic fibrosis related diabetes, CFRD) [1-3].  

Celem poniższego opracowania było opisanie cukrzycy związanej z mukowiscydozą 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej epidemiologię w Polsce i na świecie oraz 

kwestie dotyczące procesu diagnostycznego. 

1.1. Etiopatogeneza mukowiscydozy 

Jako przyczynę mukowiscydozy uznaje się występowanie mutacji genu CFTR znaj-

dującego się na długim ramieniu chromosomu 7. Gen CFTR odpowiada za prawidłową 

budowę białka CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), które 

tworzy błonowy kanał chlorkowy. Białka CFTR znajdują się w dużej ilości w błonach 

komórkowych komórek nabłonkowych wyściełających układ pokarmowy, drogi odde-

chowe czy gruczoły potowe. Z powodu nieprawidłowego funkcjonowania kanału chlor-

kowego, będącego wynikiem zbyt małej ilości lub nieprawidłowego funkcjonowania 

białka CFTR, dochodzi do zaburzenia transportu jonów chlorkowych oraz wody, czego 

konsekwencją jest wytwarzanie gęstego, lepkiego śluzu, mogącego zalegać w narządach 

i w konsekwencji uszkadzać je. Narządami tymi są głównie płuca, trzustka i jelita, 

jednak uszkodzeniu mogą ulec wszystkie organy posiadające gruczoły śluzowe [1-3]. 
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1.2. Epidemiologia  

Mukowiscydoza klasyfikowana jest jako choroba rzadka. Najbardziej rozpowszech-
niona jest wśród mieszkańców Europy oraz Ameryki Północnej [3, 4].  

Według danych epidemiologicznych w Polsce żyje około 2400 osób z mukowiscy-
dozą. Dzięki powszechnemu programowi badań przesiewowych możliwe jest szybkie 
wykrycie choroby oraz podjęcie niezbędnego leczenia bądź obserwacji. Szacuje się, iż 
częstość narodzin dzieci z mukowiscydozą wynosi w Polsce 1 na 50000 urodzeń [2].  

Choć średnia długość życia polskich pacjentów rośnie, niestety wciąż odbiega 
znacznie od długości życia pacjentów z krajów wysokorozwiniętych. Szacuje się, że 
polscy chorzy z mukowiscydozą żyją średnio 10-15 lat krócej. Różnica zauważalna 
jest również w strukturze wieku chorych. Według danych z roku 2012 pochodzących 
z Polskiego Rejestru Mukowiscydozy odsetek dorosłych chorych żyjących w Polsce 
wynosił 34,5%, co jest dużo niższym wynikiem w porównaniu z krajami sąsiadującymi 
z Polską takimi jak Niemcy (56%) czy Słowacja (46%) [2]. Pomimo istotnych różnic 
w długości życia chorych w zależności od miejsca zamieszkania, poprawa wyników 
przeżywalności jest faktem. Jednak wraz ze zwiększaniem się średniej długości życia 
chorych związany jest również szereg problemów. Wynikają one z postępu choroby 
oraz pojawianiu się kolejnych powikłań. Jednym z najczęstszych powikłań jest cukrzyca 
związana z mukowiscydozą [3,5]. 

2. Cukrzyca związana z mukowiscydozą 

Cukrzyca związana z mukowiscydozą jest najczęstszym powikłaniem metabolicznym 
pojawiającym się wraz z progresją choroby. Jest to jednostka chorobowa będącą 
wynikiem podstawowych zaburzeń występujących u osób chorych na mukowiscydozę, 
czyli występowania gęstego i lepkiego śluzu blokującego, i zatykającego przewody 
trzustkowe oraz przewlekłe stany zapalne. CFRD zawiera w sobie cechy cukrzycy typu 1, 
jak i 2. Choć występuje najczęściej wśród osób dorosłych, może pojawiać się również 
u dzieci i niemowląt [5, 6]. 

2.1. Epidemiologia 

Jednoznaczne określenie liczby chorych dotkniętych CFRD jest trudne. Na potrzeby 
niniejszego opracowania autorzy posłużyli się analizą dostępnych baz danych, publi-
kacji oraz raportów opracowywanych przez polskie oraz zagraniczne organizacje 
i stowarzyszenia.  

Szacuje się, że CFRD dotyczy nawet 50% dorosłych z mukowiscydozą [3, 5]. 
Według danych z raportu European Cystic Fibrosis Society (ECFS) Patient Registry 
w Polsce w roku 2018 pod opieką centrów leczenia mukowiscydozy pozostawało 201 
chorych w wieku 18 lat bądź starszych, którzy nigdy nie mieli wykonanej transplan-
tacji. W tej grupie 20,9% (n = 42) pacjentów miało zdiagnozowaną cukrzycę związaną 
z mukowiscydozą. Pośród chorych z CFRD leczenia codzienną podażą insuliny wyma-
gało aż 76,2% (n = 32) chorych. Terapii polegającej jedynie na stosowaniu specjalnie 
dobranej diety poddanych było 23,8% (n = 10) osób (tab. 1). W przypadku szerszego 
spojrzenia na zagadnienie leczenia chorych z cukrzycą związaną z mukowiscydozą 
widać, iż zdecydowania większość pacjentów dotknięta tym powikłaniem wymaga 
codziennego przyjmowania insuliny. Według danych ECFS Patient Registry wszyscy 
objęci raportem chorzy leczeni insuliną stanowili aż 85,9% (n = 4213) osób z CFRD, 
co jest zbieżne ze strukturą leczenia chorych w Polsce [7].  
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Tabela 1. Epidemiologia oraz sposoby leczenia CFRD w roku 2018 według danych z raportu European Cystic 

Fibrosis Society (ECFS) Patient Registry [7] 

 Polska Ogółem  

Pacjenci z CFRD 42 4905 

Pacjenci leczeni codzienną podażą insuliny 32 (76,2%) 4213 (85,9%) 

Pacjenci leczeni doustnymi lekami hipoglikemizującymi 0 242 (4,9%) 

Pacjenci leczeni dietoterapią 10 (23,8%) 210 (4,3%) 

Brak danych dotyczący sposobu leczenia 0 240 (4,9%) 

Charakterystyka grupy chorych leczonych z powodu CFRD jest również podobna 

według raportu z roku 2019 opracowanego przez Cystic Fibrosis Foundation Patient 

Registry dotyczącego chorych na mukowiscydozę będących mieszkańcami Stanów 

Zjednoczonych Ameyki Północnej. Według tych danych przewlekłe przyjmowanie 

insuliny w celu kontroli i leczenia cukrzycy cechowało 74% chorych, z kolei 4,5% 

stosowało insulinę jedynie w wyjątkowych sytuacjach na przykład podczas zaostrzeń 

choroby bądź w trakcie stosowania leków steroidowych. Leczeniem dietetycznym 

objętych było 19,4% chorych [8]. 

Charakterystyczną cechą CFRD jest jej częstsze występowanie wraz ze wzrostem 

wieku pacjentów. Według raportu Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry z roku 

2019 cukrzyca związana z mukowiscydozą występowała u 13% chorych w wieku  

12-17 lat, natomiast w grupie wiekowej 30-44 lata już u 36% (tab. 2) [8].  

Tabela 2. Występowanie CFRD w wybranych grupach wiekowych wg Cystic Fibrosis Foundation Patient 

Registry [8]  

Wiek pacjentów (lata) Odsetek pacjentów ze zdiagnozowaną CFRD 

12-17  13% 

18-29  27% 

30-44  36% 

W badaniach Olesen et al. wykazano, iż częstość występowania CFRD wśród 

europejskich pacjentów wzrastała o 10% wraz z każdą kolejną rozpoczęta dekadą życia 

począwszy już od 10 roku życia. Wykazano również, iż cukrzyca związana z muko-

wiscydozą występuje częściej wśród kobiet i jednocześnie wśród nich diagnozowana 

jest wcześniej. CFRD została uznana za czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia 

przewlekłych infekcji bakteryjnych oraz pogorszania się wartości FEV1 (ang. forced 

expiratory volume in 1 second – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa) 

do poniżej 40%. [9].  

2.2. Etiopatogeneza 

Patofizjologia CFRD jest złożona, uważa się , że mechanizmy prowadzące do jej 

rozwoju są wieloczynnikowe. Za jeden z podstawowych czynników przyczyniających 

się do rozwoju cukrzycy u osób cierpiących na mukowiscydozę  uznawany jest gęsty 

śluz powodujący zewnątrzwydzielniczą niewydolności trzustki, w wyniku której do-

chodzi do włóknienia i uszkodzenia architektury wysp w tkance trzustki, czego efektem 

jest utrata komórek ß. Prowadzi to do niedoboru insuliny, jak również glukagonu. 

Ponadto u pacjentów obserwuje się zmienną insulinooporność zwłaszcza podczas stanów 

zapalnych [5,10] .  

Ponadto prowadzono badania dotyczące wpływu defektu kanału chlorkowego CFTR 

na komórki wysp trzustkowym, w tym na wydzielanie insuliny. Jednakże wyniki badań 
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dały dość rozbieżne wyniki, co za tym idzie trudno jest jasno określić czy defekt ten 

wpływa bezpośrednia na wydzielanie insuliny przez komórki trzustkowe, czy pośrednio 

na skutek przewlekłego stanu zapalnego. Podobnie nie uzyskano jednoznacznych 

wyników badań potwierdzających wpływ leków modulujących kanał chlorkowy CFTR 

na poprawę wydzielania insuliny. Wydaje się, iż jest to obszar warty dalszych badań, 

gdyż może to w przyszłości w znaczący sposób wpłynąć na proces terapeutyczny osób 

z CFRD [11-13]. 

Pomimo, iż CFRD jest uznana za odrębną jednostkę chorobową, mogą odgrywać 

w niej rolę pewne predyspozycje genetyczne. Jest to bezpośrednio związane z występo-

waniem genu TCF7L2, który to silnie koreluje z rozwojem cukrzycy typu 2. U pa-

cjentów cierpiących na mukowiscydozę, u których zdiagnozowano cukrzycę, również 

obserwuje się amyloidowe złogi komórek wysp trzustkowych, co również jest charakte-

rystyczne dla pacjentów z cukrzycą typu 2 [14, 15]. 

Dodatkowo za czynniki mogące wpływać  na rozwój CFRD uważa się : występo-

wanie niedożywienia, a co za tym idzie stosowanie wysokokalorycznych diet, co może 

zaburzać gospodarkę węglowodanową [10]. 

2.3. Diagnostyka 

Cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy bardzo często przebiega w sposób asympto-

matyczny, bowiem takie objawy jak: utrata masy ciała, zmęczenie, czy nawracające 

infekcje na co dzień  towarzyszą osobom z mukowiscydozą. Ponadto początkowa faza 

choroby charakteryzuje się  prawidłową glikemią na czczo, dlatego tak ważne jest 

wykonywanie badań przesiewowych. Według American Diabetes Association (ADA) 

diagnoza CFRD powinna opierać  się  na podstawie tych samych kryteriów, które 

wykorzystywane są  w przypadku innych postaci cukrzycy (tab. 2) [5, 10]. 

Tabela 2. Kryteria diagnostyczne CFRD 

Badanie Kryteria diagnostyczne 

OGGT ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

Glikemia na czczo ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) 

Glikemia przygodna ≥ 200 mg/dl (7,0 mmol/l) + klasyczne objawy cukrzycy 

Hemoglobina glikowana (HbA1c) ≥ 6,5% 

Za złoty standard w diagnostyce CFRD uznawany jest doustny test obciążenia 

glukozą. Po raz pierwszy powinien zostać  wykonany nie później niż  w 10. roku życia, 

ponadto powinien być  przeprowadzany corocznie w stabilnym okresie choroby. Ba-

danie to należy przeprowadzić  przed wdrożeniem glikokortykosteroidoterapii, rozpo-

częciem żywienia enetralnego, przeszczepieniem narządów oraz w przypadku wystą-

pienia u pacjenta objawów klinicznych sugerujących cukrzycę [10].  

Badanie wymaga od pacjenta pozostania na czczo przez przynajmniej 8 godzin. 

W pierwszej kolejności oznacza się poziom glukozy we krwi na czczo, a następnie 

podaje się 75 g glukozy rozpuszczonej w 300 ml wody. Roztwór powinien zostać wypity 

przez pacjenta w przeciągu 5 minut. Pierwszy pomiar glikemii następuje po 60 min, 

kolejny po 120 min. W trakcie badania pacjent powinien pozostawać w spoczynku. 

Wartości ≥ 200 mg/dl stanowią kryterium rozpoznania CFRD [16]. 

Do innych badań wykonywanych w celach diagnostycznych zalicza się  pomiar 

poziomu glikemii na czczo, oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej, czy zasto-
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sowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii, jednakże nie są  one zalecane jako 

badania przesiewowe w kierunku CFRD. Jednakże wyniki powyższych badań mogą 

posłużyć do rozpoznania cukrzycy w przebiegu mukowiscydozy.  

Pomiar glikemii na czczo w populacji ogólnej jest parametrem często wykorzy-

stywanym w diagnostyce cukrzycy. Natomiast w przypadku pacjentów z mukowiscy-

dozą początkowy okres choroby bardzo często przebiega z normoglikemią na czczo. 

Dlatego też nie jest to badanie polecane jako metoda przesiewowa. Jednakże uzyskanie 

wartości powyżej 126mg/dl, która to utrzymuje się ponad 48 godzin u pacjentów 

z zaostrzeniem choroby stanowi kryterium rozpoznania CFRD [10, 17]. 

Pomiar hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi nie jest zalecany jako badanie 

przesiewowe w kierunku CFRD, ze względu na to, iż zwiększony obrót krwinek 

czerwonych może wpływać na niski poziom HbA1c, a co za tym idzie dawać wyniki 

fałszywie ujemne [18]. O ile niskie, a nawet prawidłowe wartości HbA1c nie wykluczają 

występowania u pacjenta CFRD, o tyle wartości powyżej 6,5% będą stanowiły kryterium 

rozpoznania cukrzycy w przebiegu mukowiscydozy [19].  

System ciągłego monitorowania glikemii nie jest obecnie powszechnie stosowany. 

Pomimo, iż wydaje się, że może przynieść wiele korzyści ze względu na możliwość 

monitorowania poziomu glikemii, zarówno przed, jak i po posiłku bez konieczności 

dodatkowych interwencji pielęgniarskich. Ponadto słuszne wydaje się wprowadzenie 

ciągłego monitoringu u osób z zaostrzeniem jednostki podstawowej, przed rozpoczę-

ciem cyklu glikokortykosteroidoterapii, która to predysponuje do rozwoju hipergli-

kemii [20]. 

Należy nadmienić, iż cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy powinna zostać rozpo-

znana w momencie spełnienia przez pacjenta po raz pierwszy kryteriów diagnostycz-

nych. Ma to kluczowe znaczenie w dalszym postępowaniu, ponieważ zarówno hiper-

glikemia, jak i niedobór insuliny wpływają negatywnie na wyniki kliniczne pacjentów. 

CDRD powoduje pogorszenie czynności układu oddechowego, jak również stanu 

odżywienia, wystąpienie odległych powikłań mikronaczyniowych, a także zwiększoną 

śmiertelność [5, 10].  

2.4. Kryteria rozpoznania 

Kryteria rozpoznania cukrzycy u pacjentów cierpiących na mukowiscydozę: 

1. U pacjentów w stanie stabilnym choroby rozpoznanie CFRD jest stawiane na 

podstawie kryteriów American Diabetes Association (ADA). 

2. U pacjentów z zaostrzeniem zmian oskrzelowo-płucnych do rozpoznania cukrzycy 

niezbędne jest zaobserwowanie glikemii na czczo powyżej 126 mg/dl i/lub glikemii 

2 godziny po posiłku powyżej 200mg/dl. Wartości te powinny utrzymywać się 

powyżej 48 godzin. 

3. U pacjentów, którzy żywieni są enteralnie dokonuje się pomiaru glikemii podczas 

wlewu jedzeniowego, bądź też po jego zakończeniu. Wartości powyżej 200 mg/dl, 

zaobserwowane w dwóch niezależnych pomiarach stanowią podstawę do roz-

poznania CFRD. 

4. Odrębną grupę stanowią kobiety ciężarne chorujące na mukowiscydozę, u których 

nie rozpoznaje się CFRD w trakcie trwania ciąży. Dopiero w okresie 6-12 tygodni 

po porodzie może zostać przeprowadzone badanie przesiewowe w celu potwier-

dzenia bądź też wykluczenia cukrzycy [10, 19].  
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2.5. Powikłania 

Zarówno niedobór insuliny, jak i hiperglikemia mają negatywny wpływ na wyniki 

kliniczne pacjentów z mukowiscydozą.  

Jednym z najwcześniej pojawiających się powikłań jest pogorszenie się ogólnego 

stanu klinicznego pacjentów z mukowiscydozą, które można obserwować nawet do 

4 lat przed kliniczną manifestacją CFRD [21]. Dochodzi do pogorszenia czynności płuc, 

jak również spadku masy ciała. Za przyczynę uważa się katabolizm białek wynikający 

z niedoborów insuliny [22]. Ponadto w wydzielinie z dróg oddechowych wykrywana 

jest glukoza, która fizjologicznie nie powinna być oznaczalna. Najczęściej pojawia się 

ona w momencie przekroczenia wartości glukozy w surowicy powyżej 144 mg/dl. Jej 

obecność w drogach oddechowych zwiększa liczbę patogenów powodując wzrost 

ryzyka infekcji [5, 23]. 

W CFRD możemy również obserwować powikłania charakterystyczne dla cukrzycy 

typu 1 czy 2. Jednym z najczęściej występujących powikłań są powikłania mikrona-

czyniowe. Badania dowodzą, że występują one z zmniejszą częstotliwością u osób 

z CFRD w porównaniu do populacji osób z cukrzycą typu 1. Charakter tych powikłań 

jest nieco inny u osób z mukowiscydozą, u których obserwuje się większą częstotli-

wość rozpoznawania mikroabuminurii w porównaniu do populacji osób bez mukowi-

scydozy, cierpiących na cukrzycę. Jest to tłumaczone przewlekłym stanem zapalnym, 

obecnością białkomoczu, jak również stosowaniem leków o działaniu nefrotoksycznym. 

Natomiast rzadziej obserwuje się retinopatię u osób z CFRD. Aby zapobiegać powyż-

szym powikłaniom zaleca się wykonywanie u osób z potwierdzoną cukrzycą corocz-

nych badań przesiewowych w kierunku mikroalbuminurii, retinopatii oraz neuropatii 

[19, 24, 25]. 

Powikłania makronaczyniowe nie są charakterystyczne dla cukrzycy w przebiegu 

mukowiscydozy. Dyslipidemia występuje rzadko. Natomiast częściej wykrywane jest 

nadciśnienie tętnicze krwi bądź hipertriglicerydemia, jednak poziom cholesterolu 

pozostaje niski [25, 26]. Dlatego też wytyczne zalecają monitorowanie ciśnienia tętni-

czego krwi podczas każdej wizyty kontrolnej pacjenta, jak również wdrożenie leczenia 

farmakologicznego zgodnego z obowiązującymi wytycznymi. Coroczne profile lipidowe 

powinny być wykonywane osobom z CFRD z rozpoznaną zewnątrzwydzielniczą nie-

wydolnością trzustki, jak również u osób otyłych, z dodatnim wynikiem rodzinnym 

w kierunku choroby wieńcowej, a także stosujących leczenie immunosupresyjne po 

przeszczepie [19].  

3. Podsumowanie  

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania klinicznym wpływem 

nietolerancji glukozy na mukowiscydozę. Pomimo to nadal istnieje wiele luk w wiedzy 

na temat schorzenia, jakim jest CFRD. Za jeden z podstawowych priorytetów uznaje 

się dokładne poznanie i zrozumienie mechanizmów gospodarki insulinowej, która to 

odgrywa znaczącą rolę w powstawaniu CFRD. W przyszłości może to przyczynić się 

do opracowania nowych rozwiązań terapeutycznych. Lepsze poznanie mechanizmów 

stojących u podstaw CFRD może wpłynąć na rozszerzenie bądź też znalezienie metod 

alternatywnych wykorzystywanych do badań przesiewowych.  



 

Olga Śmiech-Michalec, Magdalena Humaj-Grysztar, Joanna Bonior 

  

114 

Cukrzyca związana z mukowiscydozą jest częstym oraz istotnym powikłaniem meta-

bolicznym związanym z progresją choroby podstawowej. Zwiększanie się  średniej 

długości życia osób z mukowiscydozą oraz fakt występowania związku pomiędzy 

zwiększoną częstotliwością  występowania CFRD wraz z wiekiem pacjentów wskazuje 

na konieczność  skupienia się  na tym zagadnieniu – zarówno w kontekście zespołów tera-

peutycznych świadczących opiekę nad chorymi, ale również  badaczy oraz naukowców.  
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Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie 

Streszczenie 

Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą u osób rasy kaukaskiej chorobą 

o uwarunkowaniu genetycznym. U jej podłoża leży mutacja genu CFTR odpowiadającego za prawidłową 

budowę białka CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) tworzącego błonowy 

kanał chlorkowy. Powszechne badania przesiewowe noworodków w kierunku CF, nowe terapie przyczy-

nowe, rehabilitacja oraz leczenie żywieniowe przyczyniły się do stopniowego zwiększania długości życia 

chorych na mukowiscydozę. Ze wzrostem długości życia chorych związane jest pojawianie się powikłań 

pogarszających ich jakość życia.  

Najczęstszym powikłaniem metabolicznym pojawiającym się wraz z progresją choroby jest cukrzyca 

związana z mukowiscydozą (ang. cystic fibrosis related diabetes, CFRD). Szacuje się, że dotyczy nawet 

50% dorosłych z mukowiscydozą. Patofizjologia CFRD jest złożona, a mechanizmy prowadzące do jej 

rozwoju są wieloczynnikowe. Za jeden z podstawowych czynników uznawane jest zaleganie gęstego śluzu 
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w przewodach wyprowadzających trzustki doprowadzające do rozwoju jej zewnątrzwydzielniczej niewy-

dolności. W konsekwencji dochodzi do włóknienia i uszkodzenia wysp trzustkowych, czego efektem jest 

utrata komórek ß oraz niedobór insuliny. Ponadto u pacjentów obserwuje się zmienną insulinooporność, 

zwłaszcza podczas stanów zapalnych. 

W niniejszym opracowaniu autorzy skupili się na przedstawieniu epidemiologii, patofizjologii oraz procesu 

diagnostycznego cukrzycy związanej z mukowiscydozą.  

Słowa kluczowe: mukowiscydoza, cukrzyca, CFRD, epidemiologia, diagnostyka 

Epidemiology and diagnosis of cystic fibrosis related diabetes 

Abstract 

Cystic fibrosis (CF) is the most common genetic disease amongst caucasian race. It is caused by mutation 

of the CFTR gene which is responsible for the proper structure of the cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator protein that forms the membrane chloride channel. Widespread screening of 

newborns for CF, new casual treatments, rehabilitation, and nutritional treatments have contributed to 

a gradual increase in life expectancy in patients with cystic fibrosis. With the increase in the life 

expectancy of patients there is the occurrence of complications that deteriorates their quality of life. 

Cystic fibrosis related diabetes (CFRD) is the most common metabolic complication that occurs as the 

disease progresses. It is estimated to affect up to 50% of adults with cystic fibrosis. The pathophysiology of 

CFRD is complex and the mechanisms leading to its development are multifactorial. One of the main 

factors is the presence of thick mucus in the pancreatic ducts, which leads to the development of its 

exocrine insufficiency. It leads to pancreatic fibrosis and islet damage, resulting in loss of ß-cells and 

insulin deficiency. In addition, variable insulin resistance is observed in patients, especially during periods 

of inflammation. 

In this study, authors focused on the epidemiology, pathophysiology and diagnostic process of diabetes 

associated with cystic fibrosis. 

Keywords: cystic fibrosis, diabetes, cystic fibrosis related diabetes, epidemiology, diagnostics 
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Glikogenoza typu 0 – najrzadsza z rzadkich 

1. Wprowadzenie 

Glikogenogeneza jest procesem biochemicznym angażującym największą ilość 

narządów i produkowanych przez nie enzymów, katalizujących reakcje zachodzące 

w ludzkim organizmie w celu utrzymania właściwego dla homeostazy metabolizmu. Ten 

angażujący głównie wątrobę wraz z mięśniami szkieletowymi ciąg reakcji jest jednym 

z istotnych aspektów rozwoju glikomiki. Jest to nauka prowadząca synkretyczne 

badania bazujące na fizjologii, biochemii i patologii. 

Końcowym produktem ogółu przemian zaliczanych do glikogenogenezy jest gliko-

gen – rozgałęziony polisacharyd stanowiący wysokoenergetyczne, łatwo dostępne źródło 

energii dla organizmów zwierzęcych w sytuacji, gdy jest ona wymagana w większym 

niż w stanie spoczynku wymiarze. W przypadku upośledzenia jego powstawania oraz 

niewłaściwej mobilizacji w sytuacji zapotrzebowania lub odkładania nieprawidłowych 

form chemicznych, diagnozuje się choroby spichrzania glikogenu zwane glikogeno-

zami [1].  

Główną różnicą determinującą podział tej jednostki chorobowej na liczne typy jest 

inny patomechanizm związany z degradacją, glikolizą lub uwalnianiem powstającej na 

jej skutek produktów. Innym wyznacznikiem są zespoły objawów dominujących 

w obrazie klinicznym. Wyróżniamy kilka typów glikogenoz: 

 fenotyp wątrobowy – głównymi objawami są hepatomegalia, hipoglikemia keto-

tyczna. W tej grupie często również występuje niskorosłość;  

 fenotyp mięśniowy – w przypadku obecności męczliwości z rabdomiolizą;  

 fenotyp mieszany wątrobowo-mięśniowy albo mięśniowo-sercowy przy jedno-

cześnie występującej kardiomiopatii [2].  

 Jeszcze rzadziej spotykaną odmianą patologii jest glikogenoza typu 0, której 

bezpośrednio dotyczy ta praca. 

2. Biochemiczny sens glikogenogenezy i fizjologiczne znaczenie glikogenu 

Glukoza jest najbardziej preferowanym substratem energetycznym dla komórek 

narządów zwierząt, wykorzystywanym w procesie oksydacji do uzyskania biologicznie 

użytecznej energii w postaci ATP. Jej dostawy zależą jednak od posiłków, które po-

wodują nagły wzrost jej stężenia w organizmie, a zaraz potem stopniowy spadek. Aby 

utrzymać właściwe stężenie glukozy we krwi (glikemię) w zakresie pomiędzy 70  

a 90 mg/dl, niezbędne są mechanizmy regulujące wzrost jej poziomu w przypadku 

hipoglikemii, jak również niedopuszczanie do nadmiaru, przy jednoczesnym zachowaniu 

możliwych do mobilizacji rezerw w obrębie ustroju. Jednym ze sposób wtórnego two-

rzenia substratu energetycznego jest glukoneogeneza. Pozwala ona na przekształcenie 

                                                                
1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pediatrii, 

Gastroenterologii i Żywienia. 
2 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pediatrii, 

Gastroenterologii i Żywienia. 
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związków nienależących do węglowodanów (aminokwasów, mleczanu, glicerolu) 

w glukozę. Niedoskonałość tego szlaku polega na opóźnieniu powstania glukozy. 

Wynika to z faktu, iż powstanie tego cukru musi zostać poprzedzone długotrwałym 

procesem rozkładu tłuszczu lub białek [3]. 

Drugim mechanizmem mającym zapewnić zgodny z homeostazą poziom glukozy 

we krwi, jest metabolizm tłuszczów poprzez beta-oksydację. Cykl przemian rozszczepia 

długie, bogate w wiązania wysokoenergetyczne łańcuchy węglowe, na grupy acetylo-

koenzymów A, które następnie są włączane w przebieg oddychania tlenowego [4]. 

Negatywnym skutkiem tego szlaku jest wzmożona ketogeneza (wątrobowa synteza 

ciał ketonowych) a jej następstwem jest zmiana pH płynów ustrojowych, a w efekcie 

kwasica ketonowa, objawiająca się poprzez nudności, zaburzenia świadomości, od-

wodnienie, zaburzenia oddechowe (oddech Kussmaula – częste, głębokie oddechy) [5]. 

Zarówno glukoneogeneza, jak i beta-oksydacja mają charakter centralny, co oznacza, 

że glukoza powstająca w konkretnym narządzie (wątrobie) jest rozdystrybuowana we 

krwi do tkanek stanowiących miejsce metabolicznego zapotrzebowania. Ich wspólną 

cechą jest również długi czas oczekiwania na rezultat syntezy substratu energetycznego. 

Relatywnie najszybszym źródłem glukozy lub jej fosforanów jest dla organizmu 

glikogen. Ten rozgałęziony homopolisacharyd zawiera reszty alfa-D-glukozy połączone 

wiązaniami alfa-1-4, natomiast co 8 lub 10 kolejnych w prostym łańcuchu reszt cukro-

wych powstaje odgałęzienie wiązane połączeniem alfa-1-6 glikozydowym. Ta struktura 

umożliwia wielokierunkowy przyrost całej cząsteczki, jak również w odwrotnej sytuacji 

metabolicznej, rozpoczynany z wielu punktów jednocześnie rozkład polisacharydu, co 

wiąże się z jej zróżnicowaną masą osiągającą nawet do 100 000 kDa. 

Głównymi producentami i rezerwuarem glikogenu są mięśnie szkieletowe i wątroba. 

Glikogen mięśniowy stanowi ok. 1-2% masy ogółu udziału tej tkanki w organizmie, 

a produkty powstające na skutek jego metabolizmu są zużywane wyłącznie na potrzeby 

tejże tkanki w trakcie wzmożonej aktywności fizycznej. Glikogen wątrobowy zaś, szaco-

wany na ok. 100 g masy wątroby, w stanie hipoglikemii staje się źródłem glukozy dla 

całości organizmu, w związku z czym jego zasoby ulegają szybkiemu wyczerpaniu.  

Co szczególnie istotne, synteza i rozpad glikogenu to procesy ciągłe, pozostające 

w warunkach fizjologicznych w równowadze. Enzymy katalizujące te reakcje są izo-

enzymami różniącymi się miejscem występowania. Oznacza to, że upośledzenie 

syntezy jednego z nich w wątrobie, nie będzie oddziaływać na analogiczną reakcję 

w mięśniach szkieletowych, tak samo stanie się w sytuacji odwrotnej [6]. 

3. Metoda i cel pracy 

Praca stanowi przegląd literatury tematu, dokumentacji medycznej pacjentki i po-

dobnych przypadków klinicznych, w celu przybliżenia patomechanizmu oraz obrazu 

klinicznego tak unikalnej choroby, jaką jest glikogenoza typu 0. Począwszy od pierw-

szego wykrycia choroby w 1963 roku opisano niewiele jej przypadków, liczba ta jednak 

wciąż rośnie. 

Stan wiedzy na jej temat jest bardzo ograniczony, wciąż są odkrywane kolejne 

mutacje genetyczne w innych miejscach, odpowiedzialne za tę wadę metaboliczną.  
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4. Opis przypadku 

12-letnia dziewczynka została przyjęta do Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii 

i Żywienia z powodu trudności w karmieniu oraz nieprawidłowego przebiegu karmienia. 

W wywiadzie chorobowym stwierdzono zespół Olliera i epilepsję oraz wadę złącza 

czaszkowo-szyjnego: zrośnięcie prawej części łuku tylnego i przedniego C1 z kością 

potyliczną, niespojenie obu łuków C1, częściowy blok kostny na poziomie C2/C3, 

zarośnięcie części bocznych po stronie lewej, niespojenie łuku tylnego C3.  

Od 4 lat była karmiona enteralnie a następnie przy użyciu zgłębnika gastrosto-

mijnego. Z powodu zakażenia okolicy zgłębnika opornym gronkowcem wykonano 

posiew i antybiogram. Pomimo celowanej antybiotykoterapii (gentamycyna) nie udało 

się zwalczyć zakażenia. Podjęto decyzję o usunięciu zgłębnika przy jednoczesnym 

założeniu sondy nosowo-żołądkowej. Obserwowano częste hipoglikemie, pojawiające 

się nawet w godzinę po posiłku. Pacjentka źle tolerowała zgłębnik nosowo-żołądkowy, 

zgłaszała nudności, wymioty i bóle brzucha. Z powodu powyższych dolegliwości nie 

udawało się podać całości przewidzianego pokarmu. Z tego powodu obserwowano 

zwiększenie częstości epizodów hipoglikemii oraz chroniczne niedożywienie. Obser-

wowano wykładniki osteoporozy kości. 

W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzono hepatomegalię bez 

powiększenia żyły wątrobowej i wrotnej. Badania laboratoryjne w większości mieściły 

się w granicach normy za wyjątkiem obniżonego poziomu wit. D (7,9 ng/dl przy normie 

powyżej 30 ng/dl), wapnia i glukozy. Stwierdzono podwyższony do 166 mg/dl poziom 

trójglicerydów we krwi (przy normie do 150 mg/dl). Parametry zapalne były ujemne. 

Parametry stanu odżywienia w normie (albuminy, białko całkowite, cholesterol, hemo-

globina, żelazo). 

Konsultujący endokrynolog potwierdził rozpoznanie glikogenozy typu 0. Dziecko 

zakwalifikowano do ponownego wytworzenia przetoki odżywczej, wykonano też pla-

stykę blizn nadbrzusza po poprzednich zabiegach gastrostomii. Rany pozabiegowe 

goiły się prawidłowo. W trakcie przeprowadzonej diagnostyki (badanie przedmiotowe, 

badanie ECHO serca) nie wykazano nieprawidłowości w obrębie mięśnia sercowego.  

Na oddziale wznowiono żywienie dojelitowe za pomocą przetoki odżywczej, które 

pacjentka tolerowała dobrze.  

We wskazaniach do dalszej opieki i pielęgnacji pacjenta zalecono stałą opiekę 

poradni żywieniowej, częste monitorowanie glikemii z doraźnymi próbami utrzymania 

jej w fizjologicznych granicach. 

Zalecona farmakoterapia: 

1. Nutrini max EN – 800 ml na dobę – przez pompę; 

2. Depakine 300 – 0-500 mg; 

3. Skrobia kukurydziana 2 x dziennie – 50 g w 100 ml wody; 

4. Calperos 1000 – 2 x dziennie 1 kapsułka; 

5. Witamina D3 – 4000 jm; 

6. Metronidazol 500 mg – 2 x dziennie 1 tabletka; 

7. Heparegen 2 x dziennie x 1 tabletka przez 10 dni; 

8. Proursan 250 mg – 1 x dziennie 1 tabletka wieczorem;  

9. Polprazol 40 mg 1 x dz 10 dni; 

10. 5% glukoza 250 ml 1 x dz na stałe do PEGa. 
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5. Dyskusja 

Choroby spichrzania glikogenu (glikogenozy) określane również anglojęzycznym 

skrótem GSD (ang. glycogen storage diseases) to grupa zróżnicowanych pod względem 

ujawnianego fenotypu chorób o podłożu genetycznym, zaliczanych do WWM (wro-

dzonych wad metabolicznych). Glikogenozy występują łącznie z częstością 1:20000-

40000 urodzeń, z czego 30% stanowi najczęstszy typ glikogenozy – GSD VI. Rozpo-

znanie ustala się na podstawie analizy DNA oraz badań enzymatycznych w krwinkach 

i bioptacie wątroby lub mięśnia [7,8]. 

Do tej pory poznano XV typów, z których każdy wiąże się z niedoborem konkret-

nego izoenzymu uczestniczącego w powstawaniu glikogenu [7]. Dochodzi do spich-

rzania tego polisacharydu w hepatocytach i miocytach (z wyjątkiem GSD 0, gdzie nie 

dochodzi do gromadzenia się glikogenu) i związanymi z tym objawami [7, 8]. Numera-

cja związana jest z kolejnością opisywania odpowiednich typów oraz ciężkością 

przebiegu choroby.  

W zależności od objawów, wyróżnia się fenotypy: 

 Wątrobowy: glukoza z krwi przenika do hepatocytów za sprawą dyfuzji ułatwio-

nej, jednak po przemianie w glukozo-6-fosforan dalszy ciąg reakcji jest zakłócony 

niedoborem jednego z enzymów na szlaku metabolicznym, badania obrazowe 

uwidaczniają hepatomegalię z powiększoną objętością tkanki tłuszczowej dookoła, 

uznaje się je jednak tylko za badania przesiewowe kwalifikujące pacjenta do dalszej 

diagnostyki. Jedyną metodą rozpoznania typu choroby jest biopsja wątroby. 

W barwieniu hematoksyliną i eozyną dostrzec można charakterystyczne złogi 

glikogenu, kontrastujące białą barwą z wybarwioną cytoplazmą. Do nieswoistych 

objawów należą również szybko postępujące hipoglikemie, związane z nimi 

nudności, bóle brzucha, utrata masy, dziecko często jest niższe od swoich rówie-

śników [8]. Reprezentują je glikogenozy typu: 0a, 1a (choroba von Gierkego), 1b, 

6 (choroba Hersa), 9a1 i 9a2, 9c. 

 Mięśniowy: w tym fenotypie u pacjenta każdy wysiłek fizyczny powoduje osła-

bienie lub niekontrolowane drżenie mięśni. W przypadku podejmowania ćwiczeń 

gwałtownie, bez uprzedniego przygotowania fizycznego, które u osoby cierpiącej 

na glikogenozę odgrywa metabolicznie znacznie bardziej istotną rolę niż u czło-

wieka zdrowego, może nastąpić rabdomioliza mięśni szkieletowych. Rabdomiolizę 

najczęściej definiuje się jako wzrost stężenia kinazy kreatynowej, pośredniczącej 

w transporcie grupy fosforanowej z fosfokreatyny na ADP, ponad pięciokrotnie 

ponad normę (norma wynosi ok. 200 U/l )[9]. Stężenie sięgające powyżej 20 000 

U/l znacząco zwiększa ryzyko chorób nerek. Przyczyną tego stanu jest rozpad 

tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej, która pozbawiona 

materiału zapasowego w postaci glikogenu przeprowadza alternatywne metody 

pozyskiwania energii do skurczu. Powstające w tej sposób wolne rodniki aktyw-

nych form tlenu, nadmiar wapnia i produktów metabolizmu doprowadza do roz-

kładu miocytów. Pochodząca z nich mioglobina, docierając do nerek, może 

powodować obturację cewek nerkowych, a w następstwie ostrą niewydolność 

nerek. Innymi skutkami rabdomiolizy mogą być obrzęki i bóle mięśni, nudności, 

wymioty i zaburzenia rytmu serca. Częstym objawem jest również mocz zabar-

wiony na kolor „herbaciany”, chociaż nie należy przeceniać diagnostycznego 
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znaczenia tego symptomu [9, 10]. Do tego fenotypu zaliczane są glikogenozy: 0b, 

2 (choroba Pompego), 5 (choroba McArdle), 7 (choroba Tarui), 9d, 10, 11, 12, 13, 

14 oraz 15. 

 Mieszany: najczęstszym pierwszym objawem klinicznym jest hepatomegalia już 

w wieku 1,5 roku życia pacjenta. Charakterystyczne są objawy dotyczące serca, 

np. kardiomiopatia, postępujące włóknienie mięśnia sercowego [11]. Zaliczane tu 

są typy: 3 (choroba Corich), 4 (choroba Andersena), 9b. Kardiomiopatia powstaje 

również jako skutek glikogenozy typu 2b (choroba Danona).  

 Glikogenoza mózgu: ma miejsce przy mioklonicznych napadach padaczkowych 

z objawami degeneracji nerwów między okresem późnodziecięcym a dojrzewa-

niem. Powoduje ją dziedziczona autosomalnie recesywnie mutacja genu EPM2 na 

chromosomie 6. Zmiany histologiczne widoczne są jako ciałka Lafora – patolo-

giczne złogi glikogenu w dendrytach i aksonach neuronów [12]. 

Glikogenoza typu 0 jest ewenementem nawet pośród pozostałych typów tej rzadkiej, 

współdzielonej grupy chorób. Szacunkowo objawia się u jednej na dwieście tysięcy 

urodzeń, jednak niepowodzenie w postawieniu właściwej diagnozy, spowodowane 

łagodnymi objawami lub niemal asymptomatycznym przebiegiem, może zaniżać te 

statystyki przez pomyłki, najczęściej z cukrzycą. 

Jej patomechanizm polega na zaburzeniu powstawania wątrobowej syntazy gliko-

genowej (GYS2) za sprawą defektu genetycznego związanego z chromosomem 12, 

dziedziczonego najprawdopodobniej autosomalnie recesywnie. Ten enzym katalizuje 

pierwszy etap powstawania wątrobowego glikogenu z krążącego we krwi nadmiaru 

glukozy, w związku z czym powoduje jego skrajny niedobór, objawy nie dotyczą jednak 

mięśni szkieletowych, zachowujących zdolność produkcji tego polisacharydu. Kinetyka 

enzymu jest zależna od stężenia glukozo-6-fosforanu, będącego jego allosterycznym 

aktywatorem [13]. Mylna zatem może być nazwa „choroby spichrzeniowej”, gdyż 

w rzeczywistości glikogen wątrobowy powstaje w bardzo nieznacznej ilości. Naj-

ważniejszymi przesłankami charakterystycznymi dla klinicznego obrazu jest hiper-

glikemia następująca niedługo po posiłku wraz z cukromoczem oraz kwasica ketonowa 

towarzysząca hipoglikemii mającej miejsce niedługo potem. Nietypowa była natomiast 

obecna u pacjentki hepatomegalia, niestwierdzana zazwyczaj w innych przypadkach [14].  

Niedobór wątrobowego glikogenu zmusza organizm do korzystania z innych metod 

zachowywania prawidłowej glikemii. Charakterystyczne dla pacjentów z wątrobowym 

fenotypem glikogenoz jest powiększenie tkanki tłuszczowej otaczającej wątrobę, co 

można uwidocznić w tomografii komputerowej [15], podwyższone frakcje lipidów 

w morfologii krwi, obniżenie pH krwi. Wszystkie te objawy są skutkiem zmaksymalizo-

wania skuteczności beta-oksydacji zgromadzonego w tłuszczach materiału zapasowego.  

Terapia choroby jest wyłącznie zachowawcza i opiera się na utrzymywaniu poziomu 

glukozy we krwi w normie poprzez częste, bogate w białko posiłki, mogące zwiększyć 

wydajność glukoneogenezy przy użyciu aminokwasów jako substratu. Odstępy między 

nimi powinny zostać przeliczone w taki sposób, aby unikać okresów radykalnego 

spadku glikemii. Średnio powinny więc być spożywane co ok. 4 godziny. Zalecana jest 

skrobia kukurydziana, która przez bardzo zbliżoną do glikogenu strukturę, może 

stanowić swoisty „zamiennik” rezerwy energetycznej i być powoli metabolizowana do 

glukozy, stąd może zastąpić regularne posiłki na czas snu. 
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W opisanym przypadku farmakoterapia skupia się głównie na uzupełnieniu niedo-

borów – przyczyny osteoporozy. W celu usprawnienia utrzymywania homeostazy 

obrotu kostnego przepisano suplementację witaminy D i wapnia oraz, aby zmniejszyć 

uczucie nudności i złagodzić inne objawy ze strony układu pokarmowego, osłonowo 

przepisano Polprazol (Omeprazolum).  

Wraz z wiekiem częstotliwość gwałtownych hipoglikemii często maleje [16].  

Prognozy dla pacjentów cierpiących na tą rzadką chorobę są optymistyczne, szcze-

gólnie przy stałej współpracy z poradnią żywienia i utrzymywaniu opisanych powyżej 

zaleceń dietetycznych. 
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Glikogenoza typu 0 – najrzadsza z rzadkich 

Streszczenie 

Glikogenozy lub choroby spichrzeniowe glikogenu (ang. GSD), to determinowane genetycznie zaburzenia 

metaboliczne, spotykane w praktyce klinicznej sporadycznie. Przypadkiem szczególnie wyróżniającym się 

jest typ 0, charakteryzujący się zaburzeniem glikogenogenezy już na jej początkowych etapach, co skutkuje 

odmiennymi od pozostałych typów objawami. 

Praca powstała jako skutek analizy dokumentacji pacjentki (opis przypadku klinicznego pacjentki, u której 

występuje ta unikalna w rozumieniu medycznym jednostka chorobowa), publikacji medycznych i podobnych 

opisanych przypadków. 

Pacjentka lat 12 została przyjęta na oddział gastroenterologii dziecięcej z powodu trudności w karmieniu, 

od 4 lat była karmiona enteralnie, a następnie przy użyciu zgłębnika gastrostomijnego. W obrazie klinicznym 

występowały hipoglikemie nawet w krótkiej przerwie po posiłku. Pacjentka źle znosiła sondę, zgłaszała 

nudności, wymioty i bóle brzucha. W badaniu USG stwierdzono hepatomegalię bez powiększenia żyły 

wątrobowej i wrotnej, badania laboratoryjne mieściły się w normie za wyjątkiem obniżonego poziomu wit. 

D i glukozy. Dziecko zakwalifikowano do ponownego wytworzenia przetoki odżywczej. 

Na oddziale wznowiono żywienie dojelitowe, które pacjentka znosiła dobrze, we wskazaniach zalecono 

kontrolę glikemii i opiekę poradni żywieniowej.  

Choroba jest nieuleczalna, jedyna możliwa terapia obejmuje zachowanie glikemii na właściwym poziomie, 

częste posiłki zgodne z zaleceniami dietetycznymi. 

Słowa kluczowe: glikogenoza typu 0, glikogen, pediatria, GSD 

Glycogenosis type 0 – the rarest of the rare, case report 

Abstract 

Glycogenoses, or glycogen storage diseases (GSD), are genetically determined metabolic disorders 

occasionally encountered in clinical practice. A particularly distinguishing case is type 0, characterized by 

a disturbance of glycogenesis at its initial stages, which results in symptoms different from other types. 

A description of a clinical case of a patient with this unique disease. 

Analysis of patient records, medical publications and similar described cases. 

A 12-year-old patient was admitted to the pediatric gastroenterology ward due to difficulties in feeding, for 

4 years she was enterally fed and then by using a gastrostomy tube. In the clinical picture, there were 

hypoglycaemia even in a short break after a meal. The patient did not tolerate treatment good, she reported 

nausea, vomiting and abdominal pain. Ultrasound examination revealed hepatomegaly without enlargement 

of the hepatic and portal veins, laboratory tests were normal with the exception of reduced vitamin D and 

glucose levels. The child was qualified to re-create the nutritional fistula by an operation. 

In the ward, enteral nutrition was resumed which the patient endured well, and the indications included 

glycemic control and the care of a nutrition clinic. 

The disease is incurable, the only possible therapy includes keeping glycemia at an appropriate level, 

frequent meals in accordance with dietary recommendations. 

Keywords: glycogenosis type 0, glycogen, pediatry, GSD 
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