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Konrad Pawlak
1
 

Jak synonimiczne mutacje mogą powodować  

procesy chorobotwórcze 

1. Wstęp 

Kod genetyczny jest zdegenerowany, co oznacza, że posiada nadmiar kodonów 

w stosunku do kodowanych aminokwasów, tj. 61 kodonów koduje 20 aminokwasów, 

co w konsekwencji powoduje, że pewne kodony, zwane synonimicznymi, kodują te same 

aminokwasy. Wydawałoby się, że skoro mutacje synonimiczne nie zmieniają sensu 

kodowanego białka, nie będą miały wpływu na procesy komórkowe, a tym samym na 

sprawność i funkcjonowanie organizmu [1]. Tak jednak nie jest, synonimiczne mutacje 

mają wpływ na takie procesy jak: szybkość translacji, zwijanie peptydów, pauzy rybo-

somalne, splicing i in. Zaobserwowano, że pewne synonimiczne podstawienia poje-

dynczych nukleotydów są przyczyną licznych chorób m.in.: chorób neurodegeneracyj-

nych, cukrzycy, chorób serca, pewnych typów raka, a nawet łysienia. W tym artykule 

przeglądowym staram się nakreślić najważniejsze koncepcje związane z mutacjami 

synonimicznymi a chorobami, które powodują [2]. 

2. Możliwe mechanizmy procesów chorobotwórczych powodowanych 

przez ciche mutacje 

Istnieją liczne mechanizmy, które przez ciche mutacje, niezmieniające kodowanego 

aminokwasu, mogą doprowadzić do procesu chorobotwórczego. Poniżej zostaną przed-

stawione najważniejsze z nich oraz ich przykłady. 

2.1. Tworzenie struktury mRNA 

Sekwencja nukleotydów w mRNA została utworzona podczas ewolucji, aby zapewnić 

termodynamiczną stabilność. 

Cząsteczka mRNA składa się z 4 zasad azotowych analogicznych jak w DNA, czyli 

adeniny, cytozyny, guaniny i uracylu (w DNA tymina). 

Pomiędzy guaniną i cytozyną występują trzy wiązania, oddziaływanie tyminy 

z adeniną jest słabsze, gdyż są tam tylko dwa wiązania. Skład mRNA i zawartość 

poszczególnych zasad ma wpływ na tworzenie struktury wyższych rzędów, ich inter-

akcje z innymi cząsteczkami i tempo przyłączania nowych rybosomów. Udowodniono, 

że silna struktura w rejonie 5’mRNA zakłóca procesy translacyjne [2]. Użycie nie-

prawidłowych nukleotydów może wpływać na stabilność mRNA [2, 3]. 

2.2. Oddziaływanie mRNA i białek je wiążących 

Prawidłowe funkcjonowanie każdej komórki zależy od funkcjonowania białek, 

a mutacje genów uniemożliwiają właściwe pełnienie funkcji przez białka. Mutacja 

może powodować nieprawidłowe działanie białka lub jego brak, co może skutkować 

zakłóceniem normalnego rozwoju organizmu i być przyczyną choroby. Specyficzne 
                                                                   
1 konradwieslawpawlak@gmail.com, Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział Biotechnologii, Uniwer-

sytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl. 
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białka wiążą mRNA i zmieniają poziom wydajności translacji oraz pośredniczą 

w transporcie do odpowiednich przedziałów komórkowych. Zmiana składu kodonowego 

mRNA może oddziaływać z białkami je wiążącymi i prowadzić do zmniejszenia powi-

nowactwa w specyficznych tkankach jako mechanizmu kontroli ekspresji. Zmiana 

powinowactwa mRNA do pewnych białek może wpływać na proces jego translacji, 

a tym samym na sprawność komórkową i funkcjonowanie organizmu [3]. 

2.3. Zakłócanie procesu splicingu 

Geny organizmów eukariotycznych składają się z sekwencji kodujących zwanych 

eksonami i sekwencji niekodujących zwanych intronami. Na mRNA przepisywana jest 

cała informacja zawarta w DNA, dopiero później w procesie zwanym splicingiem 

następuje wycięcie intronów i połączenie eksonów. Podczas splicingu są rozpozna-

wane specyficzne motywy nukleotydowe, znajdujące się na granicy ekson-intron. 

Mutacje synonimiczne w tym rejonie mogą zakłócić rozpoznawanie tych rejonów  

i w konsekwencji upośledzić proces wycinania intronów oraz doprowadzić do syntezy 

peptydu o nieprawidłowym składzie, a tym samym powodować choroby [2-5].  

2.4. Fałdowanie mRNA 

Mutacje synonimiczne mogą wpływać na stabilność struktury mRNA i proces jego 

składania w struktury wyższego rzędu. Duża zawartość guaniny i cytozyny w trzeciej 

pozycji kodonu zwiększa stabilność mRNA i okres jego półtrwania [3], prowadzi to do 

zwiększenia termostabilności mRNA, co ma wpływ na poziom ekspresji genu. Jeśli 

cząsteczka mRNA ulegnie silnemu sfałdowaniu, wówczas przyłączanie rybosomów do 

mRNA może być utrudnione [2]. 

2.5. Wiązanie microRNA 

MicroRNA to bardzo małe RNA o długości od 21 do 23 nukleotydów. Funkcją 

microRNA jest regulacja ekspresji genów. Interferując może wyciszać gen. Jeśli 

sekwencja rozpoznawana przez microRNA zawiera mutację synonimiczną, wówczas 

może to doprowadzić do nierozpoznania specyficznego miejsca interferencji w sek-

wencji [3, 4, 6, 7]. 

2.6. Tempo progresji rybosomalnej i fałdowanie białka 

Jeżeli kodony synonimiczne, dla których jest dużo izoakceptorowego tRNA, są 

umiejscowione na początku sekwencji (90-150 pierwszych nukleotydów genu) mRNA, 

to zwiększają tempo inicjacji translacji i tym samym ilość produkowanych peptydów. 

Natomiast gdy preferowane kodony występują w dalszej części sekwencji, to nie mają 

znaczącego wpływu na szybkość terminacji translacji i ilość produkowanego białka, 

jednak mogą mieć wpływ na gęstość upakowania rybosomów na nici mRNA 

i zmniejszać ryzyko odłączenia rybosomów wywołanych kolizją [2, 4, 8]. Synoni-

miczne kodony wewnątrz sekwencji mogą mieć wpływ na funkcje komórki, nie zwięk-

szając szybkości syntezy białka. Wpływ ten wynikać może z tego, że proces translacji 

przeprowadzany przez rybosomy nie jest ciągły, następują w nim okresy progresji 

i przerw. Jeżeli sekwencja mRNA zostanie zmieniona przez użycie kodonów synoni-

micznych, może to wpłynąć na zmniejszenie lub zwiększenie lokalnego tempa translacji. 

Ma to wpływ na proces fałdowania białka, który następuje już w trakcie translacji 
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i jego przebieg zależy od dostępnej aktualnie sekwencji aminokwasowej syntetyzo-

wanego peptydu [9]. W procesie fałdowania uczestniczą białka opiekuńcze – chaperony 

[10] – które naprowadzają peptyd na właściwe szlaki fałdowania. Jednakże, jeżeli długość 

lokalnej sekwencji do sfałdowania ulegnie zmianie, to może nastąpić błędne sfałdo-

wanie. Jeżeli białko powstałe w ten sposób będzie nierozpuszczalne, to nie ma możli-

wości jego rozfałdowania i ponownej próby naprowadzenia na właściwe szlaki. Powstałe 

złogi białek amyloidowych mogą prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych [3]. 

3. Przykłady chorób 

Obecnie mutacjom synonimicznym przypisywana jest coraz większa rola w pato-

genezie chorób człowieka, ważne są zarówno mutacje w genomie jądrowym, które mają 

wpływ na liczne procesy, takie jak: fałdowanie białek, powstawanie nierozpuszczal-

nych agregatów i inne. Dotychczas nie znaleziono funkcjonalnych synonimicznych 

mutacji w mitochondrialnym DNA, które byłyby powiązane z jednostkami choro-

bowymi [11-13].  

Mukowiscydoza (CF – Cystic Fibrosis) 

Nazywana jest także zwłóknieniem torbielowatym, chorobą uszkodzonego genu, 

którego mutacja powoduje nieprawidłową pracę komórek wydzielniczych prowadzącą 

do dysfunkcji wielu narządów, a przede wszystkim do zmian w obrębie układu odde-

chowego i przewodu pokarmowego. Komórki wydzielnicze produkują duże ilości gęstej 

i lepkiej wydzieliny śluzowej, której nadmiar odkłada się w oskrzelach i płucach oraz 

przewodzie pokarmowym, upośledzając ich pracę. W pocie chorego jest podwyższona 

zawartość chlorku sodu oraz zwiększone wchłanianie wody i sodu z nabłonka oddecho-

wego, co jest skutkiem uszkodzenia genu kodującego kanał chlorkowy, zwany błonowym 

regulatorem przewodnictwa. Najczęstszą mutacją powiązaną z mukowiscydozą jest 

delecja kodonu fenyloalaniny w pozycji 508 genu CFTR. Choroba jest również powią-

zana ze zmianą synonimiczną w kodonie kodującym izoleucynę cytozyny na tyminę 

w eksonie 12 w kodonie 507, co jest przyczyną zmiany stabilności mRNA i procesów 

fałdowania białka oraz wpływa na jego stabilność i funkcje [14, 15]. 

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) 
Patofizjologia tego schorzenia polega na uszkodzeniu centralnego i/lub obwodo-

wego układu nerwowego. Objawami są zaniki mięśni kończyn, fascykulacje mięśni 

oraz stopniowa utrata sprawności ruchowej. Jako podłoże rozwoju SLA podaje się 

wielomiejscowe zaburzenia komórkowej homeostazy białkowej, m.in. nieprawidłową 

funkcję białka TDP-43. 

Stwardnienie zanikowe boczne jest powodowane przez szereg mutacji, między 

innymi mutację synonimiczną w eksonie drugim genu SOD-1, wpływających na zdol-

ność formowania się kompleksu RNA i białka rdzenia kręgowego. Mutacja genu SOD-1 

redukuje interakcję mRNA SOD-1 z kompleksem rybonukleinoproteinowym RNP 

charakterystycznym dla tkanki nerwowej. Kompleks ten jest znajdywany jedynie 

w tkankach nerwowych, w innych tkankach niż nerwowe nie obserwuje się tworzenia 

tego kompleksu, co świadczy o specyficznej ekspresji komponentów białkowych, które 

tworzą kompleks z mRNA genu SOD-1. ATT zmienia się na AGT w kodonie 26, 

eksonie drugim oraz GGA w kodonie 27 zmienia się na AGA. 

Kompleks RNP wpływa na zmniejszenie stabilności mRNA [16]. Chorobę mogą 

powodować mutacje w genach SOD-1, TARDBP kodujących wielofunkcyjne białko 
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TDP-43 oraz polimorfizmy genów na chromosomie 9 i 19. Gen FUS również koduje 

białko związane z metabolizmem RNA. W wyniku nieprawidłowego procesu zmuto-

wane białka FUS i TDP-43 podlegają zbyt szybkiemu transportowi na linii jądro-

cytoplazma, gromadzą się w formie ziarnistości, same ulegają zaburzeniom na skutek 

postępującego zwyrodnienia komórek, co prowadzi ostatecznie do neurodegeneracji. 

Za patologię tej choroby odpowiadają również mutacje w innych genach: HNRNP 

A2/B1, HNRNP A1 oraz EWSR1 [16]. 

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 

Proces chorobowy doprowadza do obumierania neuronów w rdzeniu kręgowym 

odpowiadających za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych prowadzi 

do stopniowego pogorszenia sprawności ruchowej spowodowanej postępującym zani-

kiem mięśni szkieletowych. Białko SNM jest niezbędne do funkcjonowania neuronów 

ruchowych. Informacje potrzebne do wytwarzania białka SNM zapisane są w 5 chro-

mosomie w genach SNM1 oraz SNM2. Mutacje zachodzące w genie SMN1, są rece-

sywne i jeśli są obecne w obu kopiach SMN1, to wówczas występuje rdzeniowy zanik 

mięśni. Gen SMN2 jest bardzo podobny do SMN1, mutacja synonimiczna cytozyny na 

tyminę w pozycji 6, w kodonie kodującym fenyloalaninę, w genie SMN2 powoduje 

powstanie produktu bez eksonu 7. SMN2 jest celem w jednej z terapii tej choroby, 

ponieważ podawany lek powoduje prawidłowe składanie pre-mRNA, powstającego na 

tym genie i ekson 7 jest wówczas zachowany [5]. 

Zespół Lescha-Nyhana 

Trzy główne objawy to: zaburzenie czynności neurologicznych, funkcji poznawczych 

(kognitywnych) oraz dewiacja zachowań. Objawy występują od momentu narodzin. 

Choroba powodowana jest licznymi mutacjami, min. w genie HPRT w eksonie 8 

pozycji 13 zamiana cytozyny na tyminę w kodonie fenyloalaniny powoduje utratę tego 

eksonu. Gen HPRT1 odpowiada za kodowanie enzymu, którym jest HPRT. Następuje 

zaburzenie ścieżki metabolicznej, w której enzym fosforybozylotransferaza hipo-

ksantynowo-guaninowa katalizuje przemianę guaniny i hipoksantyny. Brak tego 

enzymu i zakłócenie tego procesu skutkuje gromadzeniem się w komórkach pirofo-

sforanu fosforybozylu (PRPP), którego organizm pozbywa się przekształcając go do 

kwasu moczowego, stąd u osób dotkniętych tą chorobą występuje nadprodukcja kwasu 

moczowego (hiperurykemia). Cykl metaboliczny puryn jest zakłócony [17]. 

Oporność lekowa 

Glikoproteina P (PGP) jest białkiem, które jest produktem ekspresji genu MDR1, 

jest istotnym transporterem typu ABC, uczestniczy w transporcie na zewnątrz związków 

przez błonę komórkową, co zapewnia usuwanie szkodliwych substancji z cytoplazmy, 

chroniąc przed zatruciem pewnymi lekami. Jednocześnie ten mechanizm jest też 

przyczyną lekooporności nowotworów i nieskuteczności terapii [18].  

Jej rozkład w obrębie tkanek i narządów ma duży wpływ na wchłanianie kseno-

biotyków, a interakcje leków z tym białkiem mogą skutkować zmianą dostępności 

leków. W wyniku mutacji tego białka zanikają jego funkcje, w wyniku czego związki 

chemiczne, takie jak iwermektyna oraz inne leki mogą bez przeszkód przekroczyć 

barierę krew-mózg, co skutkuje ciężkimi objawami neurotoksyczności. Choroba powo-

dowana jest przez synonimiczną mutację w genie MDR1, w eksonie 26 na pozycji 

3435: zmiana cytozyny w tyminę, skutkująca zmianą sposobu składania mRNA, która 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neurologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kognitywistyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiacja_społeczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie
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może wpływać na proces splicingu. Obserwuje się efekt rzadkich kodonów, który jest 

przyczyną: zmiany translacji, zakłócenia fałdowania białka oraz zmiany aktywności 

PGP i utraty jego specyficzności substratowej, zmiany stabilności białek oraz zakłó-

cenia funkcji transportowych [19]. 

Przeczulica (hiperestezja) 

Choroba, której objawami jest szereg reakcji psychosomatycznych, ciało niepra-

widłowo odbiera, dochodzące do niego, bodźce zewnętrzne o przeciętnym natężeniu, lub 

będące wynikiem wewnętrznych problemów zdrowotnych. Dźwięki, doznania wzro-

kowe, smakowe czy zapachowe i dotykowe, które u zdrowych osób nie wywołują żadnej 

reakcji, u osób dotkniętych hiperestezją mogą doprowadzać do pojawienia się dolegli-

wości bólowych (przeczulica dotykowa, nerwowa, wzrokowa, słuchowa). Przyczyną 

choroby jest synonimiczna mutacja genu COMT w eksonie 6, zmiana w kodonie 

alaninowym guaniny na adeninę, zwiększająca strukturalną stabilność mRNA. Białko 

COMT (Katecholo-O-metylotransferaza) jest kluczowym regulatorem percepcji bólu, 

funkcji poznawczych. Trzy powszechne haplotypy ludzkiego genu COMT, rozbieżne 

w dwóch pozycjach synonimicznych i jednej niesynonimicznej, kodują różnice 

w aktywności enzymatycznej COMT i są związane z wrażliwością na ból. Haplotypy 

rozbieżne w zmianach synonimicznych wykazują największą różnicę w aktywności 

enzymatycznej COMT, ze względu na zmniejszoną ilość białka ulegającego translacji. 

Główne haplotypy COMT różnią się pod względem lokalnych struktur mRNA. Naj-

bardziej stabilna struktura jest powiązana z najniższym poziomem zawartości białka 

i jego aktywnością enzymatyczną [20].  

Czerniak, nowotwór skóry 

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, wykazuje bardzo dynamiczny wzrost. Po-

wstaje z komórek melanocytów, które utraciły kontrolę nad zatrzymaniem podziału 

komórkowego. Melanocyty, to komórki wytwarzające barwnik, zwany melaniną, który 

odpowiada między innymi za kolor skóry. Jednym z czynników zwiększających 

ryzyko zachorowania na czerniaka są pewne mutacje synonimiczne. Czynnik zwięk-

szający ryzyko zachorowania, to mutacja synonimiczna w genie BCL2L12 w eksonie 1, 

zmieniająca cytozynę na tyminę. Prowadzi to do zwiększenia stabilności cząsteczki 

mRNA. Najczęściej występującą synonimiczną mutacją jest zmiana cytozyny na tyminę, 

którą stwierdzono w 12 genach (FCRL1, OR2T6, PNLIPRP1, OR4C3, OR8J3, CPT1A, 

DNAH9, BCL2L12, PNKP, TTN, GTSE1, OR5H6) podczas badań komórek czerniaka. 

Inną częstą synonimiczną mutacją jest zmiana guaniny na adeninę, którą stwierdzono 

w 4 genach (POTED, FILIP1, PPP1R3A, COL14A1). Prawdopodobieństwo, że mutacja 

będzie neutralna wynosi 11,4∙10
-6 

[21]. 

Inne typy nowotworów  

Wiele innych typów raka jest także powodowane przez mutacje synonimiczne [22, 

23]. Dotychczas odnotowano 659194 synonimicznych mutacji, występujących w różnych 

typach nowotworów. Mutacje synonimiczne są drugą, najczęściej występującą, klasą 

mutacji w nowotworach, ich udział wynosi 23,4% [24]. Typy nowotworów, w których 

odnotowuje się mutacje synonimiczne to: rak piersi (BRCA), guz ośrodkowego układu 

nerwowego (CNST), gruczolakorak szyjki macicy (CEAD), gruczolakorak endome-

trium (ENAD), nowotwór układu krwiotwórczego i limfoidalnego (HLTU), rak nerki 

(KICA), gruczolakorak jelita grubego (INAD), rak wątroby (LICA), gruczolakorak 
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płuc (LUAD), rak jajnika (OVCA), gruczolakorak prostaty (PRAD), rak skóry (SKCA), 

gruczolakorak żołądka (STAD), rak tarczycy (THCA) i rak dróg moczowych (UTCA) 

[25]. Uważa się, że szczególną rolę w tym procesie mają mutacje synonimiczne, zakłó-

cające: proces splicingu, stabilność RNA, procesy składania RNA, proces translacji 

i ko-translacyjnego fałdowania białek. Istotne mutacje występują też często w rejonie 

3’UTR [22]. Powstawanie nowotworów może też być spowodowane wpływem ko-

donów synonimicznych na stabilność RNA i translację [23, 24]. Najczęstszymi obser-

wowanymi mutacjami w genach, które znajdują się w tkankach guza są tranzycje G:C 

na A:T w kodonach synonimicznych, szczególnie w leucynie. Sekwencje bogate w AT 

mogą oddziaływać na ekspresję genów i być bardziej istotne w rozwoju nowotworów 

niż sekwencje bogate w GC [25]. 

4. Lekooporność u mikroorganizmów a mutacje synonimiczne 

Badania wykazały, że mutacje synonimiczne mogą powodować powstanie oporności 

na leki u patogenów, co skutkuje trudnościami w leczeniu zmutowanych szczepów 

konwencjonalnymi środkami. Poznanie mechanizmów oddziaływania między leko-

opornością, a komórkowymi skutkami mutacji synonimicznych może pomóc poznać 

naturę tego procesu i opracować nowe antybiotyki [26]. Mutacje synonimiczne wpły-

wają także na tempo wzrostu kolonii mikroorganizmów i czas generacji [27]. 

5. Możliwości terapeutycznego zastosowania 

Badania nad wzorem używalności kodonów synonimicznych przyczyniły się do 

odkrycia ich powiązań z licznymi chorobami i do wprowadzenia nowych terapii oraz 

optymalizacji metod leczenia, a także zasad projektowania szczepionek. Powstała nowa 

klasa leków bazująca na informacji w mRNA. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 

kodonów synonimicznych można kontrolować odpowiedź immunologiczną bądź też 

szybkość syntezy białek terapeutycznych w komórkach organizmu [28, 29]. Rozwijane 

są metody, pozwalające tworzyć modele in silico, w celu przewidywania negatywnego 

wpływu synonimicznych mutacji, bazując na selekcji negatywnej, która u organizmów 

oczyszcza genom ze szkodliwych alleli i zmniejsza ich frekwencję [29]. 

5.1. Rekombinowane białka 

Używanie rekombinowanych białek ma duże zastosowanie w leczeniu wielu chorób, 

począwszy od infekcji wirusowych, przez cukrzycę do nowotworów [30]. Optyma-

lizacja wzoru wykorzystania kodonów w genetycznie modyfikowanych organizmach 

wykorzystywanych do produkcji leków usprawnia ich syntezę. Wzór wykorzystywania 

kodonów wpływa na konformację i funkcję, a także wydajność syntezy rekombino-

wanych białek [31]. Kodony posiadające dużą procentową zawartość CG słabo ulegają 

odczytywaniu w organizmach prokariotycznych, toteż w celu syntetyzowania potrzeb-

nego białka stosuje się procedurę optymalizacji kodonów względem genomu gospo-

darza. Istnieje w tej kwestii kilka podejść:  

 pierwsze polega na wykorzystaniu kodonów najbardziej preferowanych w geno-

mie gospodarza; 

 drugie polega na obserwacji wykorzystania kodonów pośród prawdziwych genów 

prokarioty i próbie uzyskania podobnego rozkładu używalności w transgenie; 
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 trzecie podejście to wykorzystanie niepreferencyjnych kodonów na granicy 

domen białkowych i kluczowych dla fałdowania białka.  

Obecnie do produkcji rekombinowanych białek używa się także ssaczych komórek 

in vitro i systemów bezkomórkowych. Rozwijane są terapie przy zastosowaniu zmo-

dyfikowanych przeciwciał [33]. Obecnie analizy in silico pozwalają na szybki rozwój 

tej dziedziny [34]. 

5.2. Terapia mRNA 

Obecnie trwają badania nad terapiami z zastosowaniem mRNA, które ma tę zaletę, 

że w przeciwieństwie do DNA nie może połączyć się z materiałem genetycznym 

komórki, a także w przeciwieństwie do tradycyjnych inaktywowanych szczepów nie 

wywołuje tak silnej odpowiedzi ze strony układu odpornościowego, co może ogra-

niczyć występowanie powikłań poszczepiennych [35]. Cząsteczki mRNA mogą być 

wykorzystywane do syntetyzowania leków – rekombinowanych białek – już wewnątrz 

organizmu, co przyczynia się do: większej efektywności leczenia, ograniczenia degradacji 

leku poprzez procesy komórkowe, dążące do usuwania obcych produktów, ograni-

czenia wchłaniania w jelitach i inaktywowanie leku zanim dotrze w odpowiednie 

miejsce. Dzięki zastosowaniu mRNA organizm sam może syntetyzować lek poprzez 

wykorzystanie własnego aparatu translacyjnego [28]. Obecnie dąży się do poprawy 

stabilności mRNA, okresu jego półtrwania i nośników w celu zwiększenia efek-

tywności terapii. Wykorzystuje tu się między innymi chemiczne modyfikacje mRNA 

[36]. Terapie mRNA mają zastosowanie w leczeniu raka [37], w leczeniu alergii, 

chorób genetycznych oraz jako szczepionki [28, 35, 38, 39]. 

5.3. Produkcja szczepionek 

Wzór użycia kodonów synonimicznych u patogenu może posłużyć do jego dezop-

tymalizacji (zamiany preferowanych przez patogen kodonów synonimicznych, często 

używanych w jego genomie, na rzadko używane synonimiczne kodony) i produkcji 

bezpiecznych i skutecznych szczepionek niskimi nakładami finansowymi. 

Dawniej szczepienia ograniczały się do ochrony przed chorobami wirusowymi i bak-

teryjnymi, obecnie szczepionki są wykorzystywane w leczeniu alergii czy też raka [35]. 

Tradycyjne szczepionki bazowały na szczepach wirusowych bądź bakteryjnych 

inaktywowanych chemicznie lub termicznie, później nastąpiło rozwinięcie technologii 

bazujących na DNA i RNA oraz szczepach z obniżoną wirulencją. Tradycyjne szcze-

pionki stymulowały odpowiedź immunologiczną gospodarza i produkcję przeciwciał, 

jednakże ich wadą było indukowanie silnej odpowiedzi immunologicznej bazującej na 

mechanizmach komórki, miały większą częstotliwość wywoływania niepożądanych 

objawów. Szczepionki na bazie DNA nie wywoływały infekcji, ale miały zdolność do 

stymulowania odpowiedzi immunologicznej organizmu, indukując produkcję odpo-

wiednich przeciwciał, ale istniało potencjalne ryzyko integracji z materiałem DNA 

zawartym w genomie oraz ryzyko słabej odpowiedzi immunologicznej u ludzi [40]. 

Obecnie dąży się do zwiększenia odpowiedzi immunologicznej poprzez zastępo-

wanie przez GC w trzeciej pozycji kodonów czterokrotnie zdegenerowanych, co 

zwiększa ich ekspresję u ssaków, a także skutkuje większą immunogennością szcze-

pionki [41]. Szczepionki na bazie mRNA są nieinfekcyjne, nie ma zagrożenia związa-

nego z możliwością włączenia materiału genetycznego do genomu komórki, indukują 
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odpowiedź T i B limfocytów, jednak są pewne obawy co do ich stabilności i zdolności 

do wywoływania odporności immunologicznej [40]. Obecnie obiektem zaintereso-

wania naukowców są terapie z wykorzystaniem mRNA do leczenia chorób, trwają 

intensywne badania nad wykorzystaniem i ulepszeniem szczepionek mRNA [37, 40]. 

Szczepionki żywe (atenuowane z osłabionym wirusem lub bakterią) projektowane 

są obecnie przez zmianę kodonów w genomie patogenu na zestaw niepreferowanych 

przez niego synonimicznych kodonów, co skutkuje brakiem objawów infekcji lub 

słabymi objawami po jej podaniu, obniżona jest zdolność wirulencji szczepu przy 

jednoczesnym nabywaniu odporności przez organizm [42-44]. Analizy wzoru użycia 

kodonów synonimicznych w genomach koronawirusowych i genomie gospodarza, 

w tym wypadku myszy i człowieka, wskazały na specyficzny wzór używalności kodo-

nów synonimicznych powiązany z wirulencją szczepu patogena, który odzwierciedlał 

wzór użycia kodonów na chromosomie 12 człowieka oraz 6 i 12 u myszy, co sugeruje, 

że istnieje specyficzna korelacja między genomami wirusów, a wzorem użycia kodo-

nów synonimicznych i lokalizacją chromosomową u wyższych organizmów. Może to 

zostać wykorzystane w przyszłości w celu ulepszenia szczepionek [45]. 

6. Podsumowanie 

Odkrywanie coraz większej liczby mechanizmów, jak synonimiczne mutacje mogą 

wpływać na funkcjonowanie komórki i organizm oraz powiązanych z nimi jednostek 

chorobowych, przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania cichymi mutacjami. 

Mutacje synonimiczne są odpowiedzialne za patogenezę chorób neurogeneracyjnych 

i innych chorób genetycznych. Są czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia 

nowotworu, doprowadzając do powstania niefunkcjonalnego peptydu lub zmniejszonej 

ilości aktywnego białka, zakłócając przy tym liczne procesy komórkowe, od zmiany 

aktywności enzymatycznej i substratowej produktu po transport komórkowy wielu 

substancji. Liczne badania na ten temat umożliwiły powstanie odpowiednich terapii 

bazujących na zoptymalizowanym wzorze użycia kodonów na wielu polach: od 

inżynierii rekombinowanych białek przez modyfikacje DNA i RNA i produkcję leków, 

które ulegają wytwarzaniu dopiero w organizmie chorego, ulepszeniu zasad projekto-

wania szczepionek. Dokonany został tu przegląd najważniejszych osiągnięć w tej 

dziedzinie. Są konieczne dalsze badania nad wpływem mutacji synonimicznych na 

organizmy oraz przyczynami ich powstawania, należy poszukiwać też innych nowych 

mechanizmów, które mogą powodować to zjawisko. W analizach genetycznych 

i proteomicznych należy nie tylko podawać sekwencję białka do baz danych, ale też 

wprowadzać tam odpowiadającą mu sekwencję konkretnych kodonów, gdyż jak 

w ostatnich latach zauważono, wzór kodonów może oddziaływać na funkcje komórki 

i całego organizmu bez zmiany sekwencji aminokwasów w białku. 
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Jak synonimiczne mutacje mogą powodować procesy chorobotwórcze 

Streszczenie 

W pracy tej dokonano przeglądu obecnego stanu wiedzy na temat mutacji synonimicznych i powiązanych 

z nimi mechanizmami powstawania chorób u człowieka, wśród których jako najistotniejsze podaje się: 
zaburzenia w tworzeniu struktury mRNA, nieprawidłowości w procesie fałdowania, wiązań oraz zakłócenia 

procesów wewnątrzkomórkowych, np. procesów translacji, transkrypcji, splicingu. Omówione zostały 

nowe metody terapeutyczne, uwzględniające rolę kodonów synonimicznych. Praca ta może posłużyć do 

wyznaczania nowych celów badawczych w dziedzinie biologii terapeutycznej.  
Słowa kluczowe: kodony synonimiczne, choroby genetyczne, genomika 

How synonymous mutations can cause pathogenic processes  

Abstract 

This work reviews the current state of knowledge on synonymous mutations and related mechanisms of the 

development of human diseases, among which the most important are disturbances in mRNA structure for-

mation, abnormalities in the folding process, binding and disturbance of intracellular processes, e.g. trans-
lation processes, transcription, splicing. New therapeutic methods taking into account the role of synony-

mous codons are discussed. This work can be used to set new research goals in the field of therapeutic 

biology. 

Keywords: synonymous codons, genetic diseases, genomics 



 

18 

Martyna Kuczyńska
1
, Marta Moskot

2
, Magdalena Gabig-Cimińska

3 
 

Dialog pomiędzy keratynocytami a limfocytami T 

pomocniczymi w patogenezie łuszczycy 

1. Łuszczyca 

Łuszczyca to nieinfekcyjna choroba, objawiająca się w postaci czerwonobrunatnych 

grudek łuszczycowych, wyraźnie oddzielonych od pozostałej części skóry (rys. 1). 

Zmiany łuszczycowe umiejscowione są najczęściej na powierzchni: kolan, łokci, poślad-

ków, okolicy kości krzyżowej, w niektórych przypadkach na paznokciach. Niekiedy 

dochodzi również do zajęcia stawów [1]. Łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną, 

współistniejącą z innymi chorobami z tej grupy, na przykład: z reumatoidalnym zapa-

leniem stawów, stwardnieniem rozsianym, cukrzycą typu 1. Choroba ma przebieg 

przewlekły i nawrotowy [2].  

 
Rysunek 1. Zmiany skórne występujące w łuszczycy [3, 4] 

Łuszczyca najczęściej ujawnia się między 12. a 60. rokiem życia. Ponadto, wyróżnia 

się dwa szczyty zachorowań, pierwszy około 20. roku życia oraz drugi około 50. roku 

życia, wynikające zarówno z uwarunkowań genetycznych, jak i czynników środo-

wiskowych, tzw. czynników wyzwalających [5]. Do czynników wyzwalających należą 

między innymi: infekcje bakteryjne i wirusowe, podrażnienia skóry, papierosy, alkohol 

spożywany w dużych ilościach, niektóre leki. Rozwojowi łuszczycy sprzyja również: 

otyłość, zmiany w gospodarce hormonalnej oraz stres psychospołeczny [6]. Łuszczyca 

jest uwarunkowana etnicznie, najliczniej występuje wśród Europejczyków i białej spo-

łeczność Ameryki Północnej. Szacuje się, że choruje na nią łącznie 1-3% światowej 

populacji [7].  
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Zmiany skórne, charakterystyczne w łuszczycy, są wynikiem szeregu procesów 

immunologicznych i zaburzeń homeostazy w skórze. Porównując obraz histopatolo-

giczny skóry: osoby zdrowej i osoby chorującej na łuszczycę, największą różnicę ob-

serwuje się w grubości naskórka, który stanowi warstwę powierzchniową skóry (rys. 2).  

Zdrowy naskórek zbudowany jest z 5 warstw komórek nabłonkowych, zwanych 

keratynocytami (KC): warstwy podstawnej, kolczystej, ziarnistej, jasnej i rogowej. Po-

szczególne warstwy odpowiadają stadiom zróżnicowania keratynocytów. W łuszczycy 

dochodzi do licznych nieprawidłowości w procesach dojrzewania i proliferacji KC. 

Proces różnicowania z warstwy podstawnej do rogowej ulega skróceniu z 4 tygodni do 

3-4 dni, skutkując zaburzeniami różnicowania tych komórek. Proces rogowacenia 

nabłonka również zostaje zmieniony (tzw. parakeratoza), w konsekwencji czego na-

błonek pozbawiony jest warstwy ziarnistej. Dochodzi do zagęszczenia warstwy 

rogowej a komórki warstwy rogowej wykazują obecność jąder komórkowych, czego 

nie obserwuje się u osób zdrowych [8, 9]. 

 
Rysunek 2. Porównanie obrazu histopatologicznego naskórka osoby zdrowej (a) z naskórkiem osoby chorej 
na łuszczycę (b) [10, 11]. W naskórku b uwidoczniono, wydłużenie sopli naskórkowych, hiperproliferację 

keratynocytów, parakeratozę oraz nagromadzenie neutrofilii w zagłębieniach warstwy rogowej 
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2. Rola keratynocytów w inicjacji stanu zapalnego w łuszczycy 

Keratynocyty, jako najliczniejsze komórki naskórka, tworzą fizyczną barierę skóry 

oraz inicjują reakcje zapalne. Pod wpływem egzogennych sygnałów, dochodzi do 

produkcji cytokin, peptydów przeciwdrobnoustrojowych (ang. antimicrobial peptides, 

AMP) lub innych czynników promujących odpowiedź układu odpornościowego, ade-

kwatną do odebranego sygnału.  

KC prezentują na powierzchni liczne receptory rozpoznające wzorce molekularne 

patogenów (ang. pathogen associated molecular patterns, PAMP), przede wszystkim 

receptory Toll-podobne (ang. Toll-like receptors, TLR). TLR prezentowane są również 

na powierzchni między innymi: makrofagów, komórek dendrytycznych, komórek 

tucznych, limfocytów T i B. Kontakt z patogenem, uszkodzenie skóry lub inny czynnik 

wyzwalający, aktywuje TLR na powierzchni keratynocytów i inicjuje kaskadę sygna-

łową, w wyniku której dochodzi do aktywacji kinaz aktywowanych mitogenami (ang. 

mitogen-activated protein kinases, MAPK) oraz kinazy I-κB (ang. I-κB kinase, IKK). 

W następstwie, transkrypcyjny czynnik jądrowy κB (ang. nuclear factor κB, NF-κB) 

zostaje uwolniony i przemieszcza się do jądra, gdzie promuje ekspresję genów kodują-

cych cytokiny prozapalne. Uszkodzenia skóry aktywują TLR3 w keratynocytach, 

inicjując wydzielanie interleukiny 1β (ang. interleukin 1β, IL-1β), IL-6, IL-36, transfor-

mującego czynnika wzrostu β (ang. transforming growth factor β, TGF-β) oraz 

czynnika martwicy nowotworów α (ang. tumor necrosis factor α, TNF-α) [12-14]. 

Aktywowane keratynocyty uwalniają również katelicydynę (LL-37), należącą do 

AMP. LL-37 tworzy kompleks z DNA i RNA gospodarza i aktywuje TLR7 

(w przypadku RNA) i TLR9 (w przypadku DNA) na powierzchni plazmacytoidalnych 

komórek dendrytycznych (pDC). pDC, aktywowane przez LL-37, migrują do naskórka, 

gdzie rozpoznają autoantygeny prezentowane przez keratynocyty i produkują między 

innymi interferon γ (ang. interferon γ, IFN-γ), co prowadzi do aktywacji mieloidalnych 

komórek dendrytycznych (mDC) [15].  

 
Rysunek 3. Schemat inicjacji stanu zapalnego w łuszczycy [16-18]. W aktywacji mieloidalnych komórek 

dendrytycznych (mDC) biorą udział: keratynocyty (KC), plazmacytoidalne komórki dendrytyczne (pDC), 
limfocyty NK (NKT) makrofagi (M). mDC prezentują antygeny naiwnym limfocytom T (Th0), które 

warunkują dalszą odpowiedź immunologiczną 
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Mikrobiom skóry, urazy mechaniczne lub niektóre leki stymulują KC do produkcji 

chemokiny liganda 20 (ang. chemokine (C-C motif) ligand 20, CCL20), której receptor 

CCR6 znajduje się na powierzchni komórek Langerhansa (LK), niedojrzałych mDC 

oraz limfocytów T pomocnicznych 17 (ang. T helper cell 17, Th17). CCL20 rekrutuje 

w miejsce stanu zapalnego i aktywuje LK, mDC i Th17. TNF-α, uwalniany w wyniku 

pobudzenia receptora TLR3 w keratynocytach, oraz IFN-γ, wydzielany przez pDC, są 

silnymi induktorami wydzielania CCL20 przez keratynocyty [19]. Stymulacja KC 

przez TNF-α i IFN-γ skutkuje także uwalnianiem białka chemotaktycznego mono-

cytów 1 (ang. monocyte chemoattractant protein -1, MCP-1). MCP-1 wiąże się z rece-

ptorem CCR2, który znajduje się na powierzchni monocytów krążących we krwi 

i rekrutuje je do skóry. Zrekrutowane monocyty przekształcają się w makrofagi i biorą 

udział w odpowiedzi zapalnej, przeprowadzając fagocytozę lub na drodze alternatywnej, 

np. wydzielając cytokiny czy prezentując antygeny limfocytom T [20]. W opisane pro-

cesy zaangażowane są również, rezydujące w skórze, limfocyty NK, które wydzielają 

między innymi: IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IFN-γ i TNF-α, wywierając wpływ na 

przykład na dojrzewanie komórek dendrytycznych oraz regulację odpowiedzi limfo-

cytów T pomocniczych [21]. Na rysunku 3 przedstawiono uproszczony schemat inicjacji 

stanu zapalnego w łuszczycy. 

3. Dialog pomiędzy keratynocytami a limfocytami T pomocniczymi 

Komórki prezentujące antygen (ang. antygen presenting cells, APC), do których 

w skórze należą komórki dendrytyczne oraz komórki Langerhansa, poprzez cząsteczki 

głównego układu zgodności tkankowej klasy II (ang. major histocompatibility complex, 

MHC II), inicjują aktywację i dojrzewanie naiwnych limfocytów T. W ludzkim naskórku 

przeważają limfocyty T CD8+, natomiast w skórze właściwej limfocyty T CD4+, 

wśród których znajdują się między innymi: limfocyty T pamięci (ang. Memory T cell, 

MBC) (stanowią zdecydowaną większość), limfocyty T regulatorowe (ang. Regulatory 

T cell, Treg) oraz limfocyty T pomocnicze (Th), przede wszystkim subpopulacje: Th1, 

Th2, Th9, Th17 i Th22. W reakcji zapalnej, rekrutowane są również limfocyty z węzłów 

chłonnych [22].  

W łuszczycy, podobnie jak w innych chorobach autoimmunologicznych, dochodzi 

do niekontrolowanej aktywacji autoreaktywnych limfocytów T pomocniczych. Naiwne 

limfocyty T pomocnicze (Th0) po kontakcie z APC, w zależności od bodźca będą różni-

cowały się do poszczególnych subpopulacji.  

Interleukina 12, wydzielana w łuszczycy między innymi przez aktywowane makro-

fagi i mDC, indukuje różnicowanie Th0 do limfocytów Th1. IL-12 za pośrednictwem 

białek przekazujących sygnał i aktywujących transkrypcję (ang. signal transducer and 

activator of transcription, STAT) najpierw promuje transkrypcję genu kodującego 

IFN-γ, następnie zwiększa aktywność T-bet, głównego czynnika transkrypcyjnego dla 

Th1 [23]. Limfocyty Th1 wydzielają cytokiny prozapalne, takie jak: IL-2, IL-3, IFN-γ, 

TNF-α i TNF-β, które stymulują: cytotoksyczność limfocytów, aktywację makrofa-

gów, proliferację keratynocytów oraz produkcję: cytokin, chemokin i AMP przez kera-

tynocyty [24, 25]. Kostymulatorami i czynnikami promującymi różnicowanie Th0 do Th1 

są IL-12 i IFN-γ, ale również: IL-1β, IL-6, IL-18, IL-23, IFN-α i TGF-β [27]. W skórze 

osoby zdrowej, nadreaktywność Th1 jest tłumiona przez subpopulacje Th2, która 

generuje cytokiny przeciwzapalne, takie jak: IL-4, IL-10 oraz IL-13. W przypadku 
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łuszczycy, równowaga pomiędzy odpowiedziami typu Th1 i Th2 nie jest zachowana. 

Pacjenci wykazują znacznie obniżony poziom cytokin przeciwzapalnych [26]. Może to 

być częściowo spowodowane długotrwale podwyższonym poziomem IFN-γ, który 

poprzez aktywację supresora białek sygnalizacyjnych – cytokin (ang. suppressors of 

cytokine signaling, SOCS) hamuje aktywność limfocytów Th2.  

IL-23 produkowana przez APC, w obecności IL-6 i TGF-β (uwalnianych między 

innymi przez aktywowane keratynocyty) inicjuje różnicowanie Th0 do limfocytów 

Th17. Th17 wydzielają przede wszystkim: IL-6, IL-17A, IL-17F oraz IL-9, IL-21, IL-22, 

IL-26, TNF-α i liczne AMP. Aktywacja Th17 przyczynia się między innymi do: pod-

trzymywania odpowiedzi typu Th1, rekrutacji neutrofili i szybkiego rozwoju stanu 

zapalnego. Pojawienie się neutrofili w warstwie rogowej naskórka sprzyja hiperpro-

liferacji keratynocytów oraz promuje angiogenezę i powstawanie autoantygenów. 

Dodatkowo neutrofile produkują IL-17. Limfocyty Th17 stymulują również keratyno-

cyty, komórki śródbłonkowe i komórki nabłonkowe do uwalniania między innymi IL-8, 

która działa chemotaktycznie na neutrofile i stymuluje ich aktywność, wspomaga proces 

migracji limfocytów T przez śródbłonek oraz oddziałuje na komórki NK i bazofile [28, 

29]. Synergistyczne działanie IL-17 i TNF-α promuje ekspresję genów zaangażowa-

nych w inicjację i rozwój łuszczycy, do których należą: CXCL8, CCL20, DEFB4,  

IL-17C, IL-19, LCN2 oraz białek z rodziny S100 [30, 31]. 

Interleukina 22 jest również preferencyjnie wydzielana w zmianach łuszczycowych. 

Za jej produkcję odpowiadają przede wszystkim limfocyty Th22, choć jak wspomniano 

wcześniej, wydzielana jest również przez: komórki o fenotypie Th1 i Th17 oraz neutro-

file, komórki tuczne, komórki NK, limfocyty cytotoksyczne. Różnicowanie Th0 do 

Th22, jest najprawdopodobniej indukowane przez podwyższony poziom IL-6 i TNF-α. 

IL-22 pobudza keratynocyty do hiperproliferacji i wytwarzania białek: przeciwdrobno-

ustrojowych, takich jak: β-defensyny i białka z rodziny S100, co jednocześnie ingeruje 

w naturalny przebieg różnicowania się naskórka i procesy złuszczania [32]. Zmiany 

łuszczycowe wykazują znacznie zwiększoną ekspresję białek S100A7, S100A8, 

S100A9 i S100A15. Białka S100A7 i S100A15 stymulują keratynocyty do produkcji: 

IL-6, IL-8 i TNF-α. Białka S100A8 i S100A9, wydzielane do przestrzeni zewnątrz-

komórkowej, wspierają procesy hiperproliferacji i nieprawidłowego różnicowania się 

KC [33]. Uproszczony schemat odpowiedzi komórkowej w łuszczycy został przedsta-

wiony na rysunku 4.  

Początkowo terapie leczenia łuszczycy oparte były jedynie na zahamowaniu hiper-

proliferacji keratynocytów, co pośrednio potwierdza fakt, że pierwsze leki powstawały 

w postaci maści. W latach 80-tych XX w. licznie udokumentowano silne działanie 

immunostymulujące cyklosporyny A, zastosowanej u pacjentów z łuszczycą. Cyklo-

sporyna A, poprzez modulację czynnika jądrowego aktywacji limfocytów T (ang. 

nuclear factor of activated T cells, NFAT), powoduje obniżenie poziomu IL-2, nie-

zbędnej do proliferacji i różnicowania limfocytów T, przede wszystkim limfocytów Th 

[34]. Terapie biologiczne, skierowane na regulacje limfocytów T, są od tamtej pory 

głównym obszarem większości badań naukowych nad łuszczycą. Skupiają się one 

przede wszystkim na niekontrolowanej autoreaktywności Th1 i Th17 oraz osłabionej 

odpowiedzi typu Th2 i limfocytów T regulatorowych, które odpowiadają między innymi 

za niszczenie autoreaktywnych limfocytów. Niemniej jednak, odbiór sygnałów ze 
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środowiska zewnętrznego jest możliwy dzięki KC, co pozwala na aktywację odpo-

wiednich komórek układu odpornościowego, w tym limfocytów T. Związki uwalniane 

przez aktywowane KC, zależnie i niezależnie od Th, wzmacniają stan zapalny w skórze 

oraz zapętlają wzajemne oddziaływanie keratynocyty-limfocyty [35]. Do tej pory, środki 

stosowania zewnętrznego w postaci maści lub naświetlania, skierowane na keratyno-

cyty, są istotne w wielu przypadkach leczenia. Zrozumienie dialogu pomiędzy komór-

kami zaangażowanymi w łuszczycę, daje szerszy pogląd na patomechanizmy wystę-

pujące w tej chorobie. 

 
Rysunek 4. Schemat mechanizmu immunologicznego w patogenezie łuszczycy. Czynnik wyzwalający 

stymuluje keratynocyty (KC) do uwalniania peptydu LL-37 oraz cytokin, które aktywują komórki 

dendrytyczne. Aktywowane komórki dendrytyczne prezentują antygeny naiwnym limfocytom T 

pomocniczym (Th0), które w zależności od bodźca, różnicują się do limfocytów Th1, Th17 lub Th22. 
Limfocyty Th stymulują keratynocyty do uwalniania szeregu związków, które zapętlają całą reakcję, 

wzmacniają stan zapalny oraz powodują powstawanie charakterystycznych zmian łuszczycowych 

4. Podsumowanie  

Łuszczyca to choroba o bardzo złożonym podłożu immunologicznym. Charakte-

ryzuje się przewlekłym stanem zapalnym, w którym istotną rolę pełnią keratynocyty 

i autoreaktywne limfocyty T pomocnicze. Limfocyty Th z pewnością są kluczowe dla 

rozwoju łuszczycy, jednak rola keratynocytów w inicjowaniu i podtrzymywaniu stanu 

zapalnego jest również bardzo ważna. Co więcej, keratynocyty zaangażowane są 

bezpośrednio w powstawanie łuszczycowych zmian skórnych, dzięki czemu możliwe 

jest rozpoznanie i sklasyfikowanie choroby. W niniejszym przeglądzie starano się 

usystematyzować dotychczasową wiedzę na temat mechanizmów immunologicznych 

występujących w łuszczycy oraz przedstawić mnogość i złożoność procesów, które 

mają wpływ zarówno na inicjację, rozwój i utrzymanie tej jednostki chorobowej. 
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Dialog pomiędzy keratynocytami a limfocytami T pomocniczymi w patogenezie 

łuszczycy 

Streszczenie 

Łuszczyca to przewlekła choroba autoimmunologiczna, która występuje u 1-3% światowej populacji. Na 
częstość jej występowania wpływają między innymi czynniki takie jak: wiek, pochodzenie etniczne, czyn-

niki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne. Łuszczyce charakteryzuje nieprawidłowa proliferacja 

i różnicowanie keratynocytów oraz deregulacja funkcji komórek odpornościowych. Mechanizm immuno-

logiczny w patogenezie łuszczycy został wielokrotnie opisany, początkowo nadając główną rolę keratynocy-
tom, później autoreaktywnym limfocytom T pomocniczym (Th), a przede wszystkim osiom ich aktywacji 

IL-12/Th1 oraz IL-23/Th17. Aktywowane Th1 i Th17 wydzielają cytokiny, które przyczyniają się do dalszej 

proliferacji/różnicowania keratynocytów oraz do wydzielania przez keratynocyty: cytokin, chemokin 

i peptydów przeciwdrobnoustrojowych, które wzmacniają naciek komórek odpornościowych, jak i dalszą 
aktywację Th. W świetle badań naukowych z ostatnich dwóch dekad, keratynocyty są przedstawiane głównie 

w roli wykonawcy odpowiedzi na aktywowane limfocyty T, podczas gdy biorą one również udział 

w inicjowaniu stanu zapalnego oraz w różnicowaniu naiwnych komórek T na przykład do Th1 i Th17. 

Interakcje pomiędzy keratynocytami a Th warunkują powstanie, progresję oraz utrzymanie choroby i są 
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kluczowym kierunkiem w poszukiwaniu nowych celów terapeutycznych. W niniejszej pracy, przedstawiono 

patomechanizm łuszczycy uwzględniający zarówno rolę keratynocytów, jak i limfocytów T pomocniczych. 
Słowa kluczowe: łuszczyca, keratynocyty, limfocyty pomocnicze 

Dialogue between keratinocytes and T helper cells in the pathogenesis of psoriasis 

Abstract 

Psoriasis is a chronic autoimmune disease, affecting 1-3% of the world population. The initiation factor 

include age, ethnicity, genetic, environmental and immunological issues. Psoriasis is characterized by 

abnormal proliferation and differentiation of keratinocytes and dysregulated immune cell functions. 
Initially were thought that keratinocytes play a key role in pathomechanism of psoriasis, then scientist 

focus on to autoreactive T helper cells (Th), above all to their selection axes IL-12/Th1 and IL-23/Th17. 

Th1 and Th17 secrete cytokines which contribute to further proliferation/differentiation of keratinocytes 

and secretion chemokines and antimicrobial peptides by keratinocytes, which enhance immune cell 
infiltration as well as further Th activation. In the light of scientific research from the last two decades, 

keratinocytes are presented mainly as the performer of the response to activated T cells, whilst they are also 

involved in the initiation of inflammation and in the differentiation of naive T cells into, for example, Th1 

and Th17. The interactions between keratinocytes and Th determine the initiation, progression and 
maintenance of this disease and are a key direction in the search for new therapeutic targets. In this 

research we presents the pathomechanism of psoriasis which involved in the role of both keratinocytes and 

helper T cells. 

Keywords: psoriasis, keratinocyte, T helper cell 
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Zastosowanie Mikroskopii Sił Atomowych  

w badaniach nad chorobami endometrium 

1. Wprowadzenie 

Endometrium, będące tkanką wyścielającą jamę macicy, zbudowane jest z dwóch 

warstw komórek oddzielonych błoną oraz gruczołów [1]. Zewnętrzną warstwę stano-

wią komórki nabłonkowe, natomiast komórki zrębu warstwę wewnętrzną. Komórki 

zrębu mogą być aktywowane poprzez molekuły cyrkulujące we krwi i pomimo braku 

bezpośredniego kontaktu z komórkami nabłonkowymi mają zdolność regulowania ich 

wzrostu i apoptozy [2]. 

Najważniejszą rolą, jaką odgrywa endometrium, jest umożliwienie implantacji 

zarodka oraz zapewnienie mu miejsca do wzrostu i rozwoju. W procesie implantacji 

wyróżnić można trzy fazy. W pierwszym etapie dochodzi do kontaktu blastocysty 

z pinopodami, czyli strukturami, znajdującymi się na powierzchni wyściółki nabłonka 

endometrium. Następnie obserwowana jest adhezja, w której udział biorą trofoblasty 

blastocysty, czyli komórki tworzące zewnętrzną warstwę błony płodowej. Ostatnim 

krokiem jest penetracja zarodka poprzez komórki nabłonkowych do komórek zrębu [3]. 

Zgodnie z doniesieniami literaturowymi kluczowym dla powodzenia procesu implantacji 

etapem jest adhezja [4]. Właściwości morfologiczne endometrium zmieniają się w czasie 

cyklu oraz podczas implantacji zarodka, co związane jest z działaniem hormonów (pro-

gesteronu oraz estrogenu) [5], jak również: cytokin, enzymów i cząstek adhezyjnych. 

Zmiany strukturalne towarzyszące implantacji dotyczą między innymi pojawienia się 

pinopodów oraz mikrokosmków [3]. 

Dotykające znacznej części populacji kobiet: niepłodność, endometrioza oraz nowo-

twory endometrium, należą do najczęstszych chorób ginekologicznych. Niepłodność 

rozumiana jest jako niemożność zajścia w ciążę przez co najmniej 12 miesięcy przy 

niestosowaniu środków antykoncepcyjnych. Dotyka ona 10-15% par [6, 7], przy czym 

czynnik kobiecy przypisywany jest 35-50% przypadków [8, 9]. Wyróżnić można nie-

płodność pierwotną, dotyczącą kobiet niebędących nigdy w ciąży, oraz wtórną, wystę-

pującą u kobiet posiadających naturalnie poczęte potomstwo [10]. Częstą przyczyną 

niepłodności są polipy, będące łagodnymi przerostami błony śluzowej. Z obecnością 

polipa często związane są nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, ponadto polipy 

o większych rozmiarach mogą stanowić przyczynę niepłodności [11]. Endometrioza jest 

chorobą definiowaną jako obecność endometrium poza jamą macicy [12], dotykającą 

6-10% kobiet w wieku produkcyjnym. Towarzyszy jej chroniczny ból, jednocześnie 

stanowi ona jedną z przyczyn niepłodności, występując u 1/3 kobiet ze zdiagnozowaną 

niepłodnością [13]. Ogniska endometriozy umiejscowione wewnątrz błony mięśniowej 
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macicy określa się jako adenomiozę [14]. Nowotwory endometrium stanowią naj-

częściej diagnozowane nowotwory ginekologiczne. Obserwowana jest tendencja 

wzrostowa częstości ich występowania i obecnie jest to czwarty, najczęściej dotykający 

kobiety, typ nowotworu [15]. 

2. Techniki mikroskopowe w badaniach endometrium 

Ze względu na rosnącą zapadalność na choroby ginekologiczne, a także dotykający 

coraz większej liczby kobiet problem niepłodności, prowadzone są liczne badania 

mające na celu między innymi: scharakteryzowanie budowy tkanki endometrium [1], 

zrozumienie zmian zachodzących w trakcie trwania cyklu [16, 17] oraz w czasie im-

plantacji zarodka [3], a także poznanie przyczyn i konsekwencji występowania zmian 

patologicznych w obrębie macicy [2, 5, 18]. 

Techniki mikroskopowe dostarczają wielu informacji niezbędnych do komplekso-

wego scharakteryzowania endometrium. W tabeli 1 zestawiono techniki mikrosko-

powe wraz z przykładami ich zastosowania w kontekście badań nad endometrium. 

Pomimo znaczącej liczby przeprowadzonych dotychczas badań wciąż pozostaje wiele 

niedostatecznie wyjaśnionych zagadnień, związanych między innymi z patogenezą 

chorób [2, 19]. 

Tabela 1. Przegląd technik mikroskopowych wykorzystywanych w badaniach nad endometrium 

Technika mikroskopowa Przykład zastosowania narzędzi diagnostycznych 

Mikroskop optyczny 
diagnostyka nowotworów poprzez klasyfikację łagodnych, złośliwych 

oraz nietypowych komórek z cytologii szyjki macicy [20] 

Skaningowy Mikroskop 

Elektronowy 
Analiza porównawcza struktury komórek nabłonkowych i zrębu [21] 

Transmisyjny Mikroskop 

Elektronowy 

Analiza porównawcza ultrastruktury komórek endometrium kobiet płodnych 

oraz kobiet z nawracającymi niepowodzeniami implantacji [5] 

Mikroskop konfokalny 

Obserwacja ekspresji aktyny u pacjentek z endometriozą [2] 

Śledzenie markerów przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego [16] 
Analiza faz cyklu menstruacyjnego [17] 

Mikroskopia poklatkowa 
Śledzenie zmian w zdolności komórek do migracji związanych  
z endometriozą [2] 

Mikroskopia Sił 
Atomowych 

Analiza porównawcza topografii komórek zmienionych w procesie 
decidualizacji [16] lub w wyniku działania progesteronu [17] 

3.  Znaczenie właściwości mechanicznych komórek i tkanek 

Właściwości mechaniczne komórek i tkanek stanowią ważny czynnik, warunkujący 

ich prawidłowe funkcjonowanie, w organizmie. Rozwojowi chorób nowotworowych 

towarzyszą zmiany strukturalne w obrębie komórek, polegające na reorganizacji cyto-

szkieletu aktynowego [22]. Zmiany w ekspresji aktyny i winkuliny zaobserwowano 

także u pacjentek endometriozą [2]. Elastyczność komórek związana jest z zawartością 

filamentów aktynowych oraz mikrotubuli, które poprzez wzajemne interakcje nadają 

komórce stabilność mechaniczną [23]. Zmiany elastyczności komórek mogą stanowić 

marker chorób, zwłaszcza nowotworowych, na co wskazują liczne doniesienia literatu-

rowe [24-30], według których komórki nowotworowe są bardziej podatne na defor-

mację w porównaniu z komórkami zdrowymi (rys. 1). Tkanki wykazują odwrotną 

zależność, zgodnie z którą następuje wzrost modułu Younga tkanek nowotworowych 

w stosunku do tkanek zdrowych (rys. 2). Odmienne zachowanie tkanki wynika z po-
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miaru znacznie większej od pojedynczej komórki próbki, której odpowiedź na defor-

mację jest makroskopowa i odzwierciedla znaczenie macierzy zewnątrzkomórkowej 

w rozwoju zmian nowotworowych [23]. Pomiar właściwości mechanicznych pojedyn-

czych komórek oraz tkanek możliwy jest za sprawą rozwoju odpowiednich narzędzi, 

między innymi mikroskopu sił atomowych. 

 
Rysunek 1. Porównanie wartości modułu Younga wybranych komórek zdrowych i nowotworowych, 

na podstawie danych literaturowych [24-27] 

 
 Rysunek 2. Porównanie wartości modułu Younga wybranych tkanek zdrowych i nowotworowych, 

na podstawie danych literaturowych [28-30] 

4. Mikroskopia Sił Atomowych 

Mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscopy, AFM) należy do mikro-

skopów z sondą skanującą. Jest to narzędzie umożliwiające analizowanie struktur 

biologicznych z nanometryczną rozdzielczością [31]. Zasada działania tego urządzenia 

opiera się na pośrednim pomiarze oddziaływań pomiędzy powierzchnią próbki a prób-
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nikiem, składającym się z dźwigni zakończonej najczęściej piramidalnym ostrzem. 

Oddziaływanie ostrza z próbką prowadzi do ugięć i skręcania się dźwigni, rejestro-

wanych przy pomocy wiązki laserowej, która po odbiciu od dźwigni trafia do detektora. 

Detektor, będący fotodiodą, składającą się zazwyczaj z czterech segmentów, rejestruje 

sygnał w postaci wychylenia wiązki laserowej z położenia równowagi w kierunkach  

x-y i przekształca go w sygnał elektryczny, możliwy do przeanalizowania przez kom-

puter. Na oddziaływanie pomiędzy próbką i próbnikiem wpływ mogą mieć zarówno 

oddziaływania: chemiczne, dipolowe, kapilarne, jak również dalekiego zasięgu. Jednak 

w praktyce w obserwowanych interakcjach największą rolę odgrywają oddziaływania 

elektrostatyczne oraz van der Waalsa. Wypadkowa tych oddziaływań zależy od 

odległości pomiędzy oddziałującymi obiektami [32].  

Rezultatem analizy zarejestrowanych sygnałów może być zobrazowanie topografii 

powierzchni badanej próbki [32]. Jednakże w kontekście badań materiałów biologicz-

nych niezwykle ważnym aspektem jest możliwość analizowania właściwości mecha-

nicznych w trybie spektroskopii sił [33]. W trybie kontaktowym, czyli gdy w wyniku 

zbliżania do powierzchni ostrze znajduje się w odległości rzędu kilku angstremów od 

powierzchni próbki, wychylenia dźwigni są związane nie tylko z oddziaływaniami 

międzycząsteczkowymi. Wynikają one również z właściwości badanego materiału, 

a więc jego elastyczności, czyli odpowiedzi materiału na nacisk podczas zbliżania ostrza 

czy też adhezji przeciwdziałającej odsuwaniu się ostrza od powierzchni [32]. Wynikiem 

pomiarów w trybie spektroskopii sił są krzywe siłowe reprezentujące siłę rejestrowaną 

podczas zbliżania się i oddalania od powierzchni, w zależności od odległości ostrza od 

próbki (rys. 3) [33]. Analiza przebiegu krzywych, ich nachylenia, położenia punktu 

kontaktu, pozwala więc na wyznaczenie takich właściwości materiału jak elastyczność 

i adhezja [34].  

 

Rysunek 3. Przykładowe krzywe siłowe tkanki endometrium zarejestrowane przy pomocy ostrza. Krzywe 

przedstawiają zależność wychylenia dźwigni (DFL, ang. deflection) od wysokości ostrza nad powierzchnią 

próbki, rejestrowaną podczas zbliżania (krzywa czerwona) i oddalania (krzywa niebieska) indentera 
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5. Metodyka 

Celem badań była analiza wartości modułu Younga tkanek endometrium pochodzą-
cych od pacjentek ze zdiagnozowanymi zmianami w obrębie macicy, takimi jak: polipy, 
mięśniaki lub adenomioza. Materiał badawczy pobierany był na Oddziale Klinicznym 
Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Badania zostały przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetycznej. W tabeli 2 przed-
stawiono charakterystykę przebadanych próbek. 

Tabela 2. Charakterystyka próbek 

Numer próbki Zdiagnozowane schorzenie macicy 

1 Metaplazja 

2 Metaplazja 

3 Podejrzenie adenomiozy 

4 Zrost wewnątrzmaciczny 

5 Zrost wewnątrzmaciczny 

6 Polip endometrium 

7 Polip endometrium 

8 Polip trzonu macicy 

9 Polip endometrium 

10 Polip endometrium 

Próbki pobierane były podczas zabiegu biopsji aspiracyjnej, tzw. pipelli. Jest to 
mało inwazyjny zabieg polegający na umieszczeniu plastikowej rureczki w jamie macicy 
i zassaniu fragmentu endometrium poprzez wytworzenie podciśnienia. Jeden fragment 
pobranej w ten sposób próbki był przekazywany do badania histopatologicznego, 
natomiast dwa umieszczane w tzw. eppendorfach ze zrównoważonym roztworem soli 
Hanka HBSS. Próbki te były mrożone w -80

o
C i w tej formie przewożone do Instytutu 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Bezpośrednio przed pomiarem próbka była 
rozmrażana w temperaturze pokojowej i przyklejana do polistyrenowej szalki Petriego 
przy pomocy kleju cyjanoakrylanowego. W celu rejestracji wartości bliższych rzeczy-
wistym, pomiary wykonywano w cieczy, szalkę wypełniano roztworem HBSS w ilości 
niezbędnej do całkowitego zanurzenia próbki.  

Pomiary AFM były wykonywane przy pomocy ostrzy krzemowych o kształcie 
ściętej piramidy. Wyznaczone eksperymentalnie stałe siłowe mieszczą się w przedziale 
0,08-0,16 N/m. Częstotliwości rezonansowe przyjmują wartości z zakresu 11,80- 
20,10 kHz. Eksperymenty wykonywane były z różnymi prędkościami dojeżdżania 
z zakresu 0,5-2 μm/s. 

6. Wyniki badań 

Prezentowany na rysunku 4 histogram został uzyskany poprzez skanowanie 
powierzchni w wielu miejscach próbki. Dla każdej próbki zebrano wyniki z ok. 2000 
różnych punktów. Wyznaczone eksperymentalnie moduły Younga przyjmują wartości 
rzędu od kilku do kilkuset kilopaskali, a rozkład uzyskanych wartości (rys. 4) przypo-
mina rozkład lognormalny. W praktyce oznacza to, że większość wyników zawiera się 
w niewielkim zakresie małych wartości. Jednocześnie jednak obserwowany jest tzw. 
ogon znacznie wyższych wartości. Ze względu na fakt, iż mierzone wartości nie po-
chodzą z klasycznego, dobrze określonego rozkładu (np. normalnego), wyliczenie nie-
pewności pomiarowej jest niemożliwe – należy analizować przebieg zmienności całego 
rozkładu. Możliwe jest jednak częściowe analizowanie podstawowych momentów roz-
kładów takich jak np. średnia. 
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Rysunek 4. Przykładowy rozkład wartości modułu Younga 

Otrzymane wyniki zostały przeanalizowane pod kątem zmian modułu Younga 

w związku z obecnością zmian patologicznymi w obrębie macicy (rys. 5). Do analizy 

wykorzystano najczęściej występującą wartość modułu Younga, wyznaczoną dla 

poszczególnych próbek. W przypadku pacjentek z polipami uzyskano wyższe wartości 

modułu Younga, w porównaniu do pacjentek z innymi chorobami zdiagnozowanymi 

w obrębie macicy.  

 
Rysunek 5. Najczęściej występująca wartość modułu Younga dla tkanek endometrium z polipami  

i innymi zmianami patologicznymi 
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7. Dyskusja wyników  

Wykazane różnice wartości modułu Younga tkanek endometrium pochodzących od 

pacjentek z polipem i pacjentek z innymi zmianami w obrębie macicy potwierdzają 

założenie o zmianie właściwości mechanicznych tkanki związanej z rozwojem chorób 

macicy. Uzyskane wyniki pozostają w zgodności z opisywanymi w literaturze badaniami 

nad zmianami elastyczności tkanek ze zmianami nowotworowymi. Pomimo łagodności 

zmian polipowych, obserwowany wzrost wartości modułu Younga tkanek od pacjentek 

z polipami sugeruje zachowanie tkanek zbliżone do wynikającego z obecności no-

wotworu.  

8. Podsumowanie i perspektywy 

Przeprowadzone eksperymenty wskazują na możliwy związek wartości modułu 

Younga z obecnością polipa. Prezentowane badania pokazują możliwości oraz potencjał 

zastosowania mikroskopii sił atomowych w badaniach nad endometrium.  

Dalsze badania z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych powinny skoncentrować 

się na rozszerzeniu liczby próbek w celu przeanalizowania związku wartości modułu 

Younga z innymi zaburzeniami zdiagnozowanymi w obrębie macicy. Interesującym 

zagadnieniem również jest związek modułu Younga z receptywnością pacjentek. Obie-

cującym podejściem do zagadnienia właściwości mechanicznych komórek i tkanek jest 

modelowanie z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Obecne prace kon-

centrują się na stworzeniu modelu, który w jak najlepszym stopniu odzwierciedli zacho-

wanie pojedynczej komórki podczas indentacji, ale również pozwoli na określenie 

wpływu otoczenia komórki innymi komórkami. Model ten będzie więc punktem wyjścia 

do modelowania tkanek stanowiących przedmiot prezentowanych badań eksperymen-

talnych.  
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Zastosowanie Mikroskopii Sił Atomowych w badaniach nad chorobami 

endometrium 

Streszczenie 

Endometrium jest błoną śluzową, wyścielającą jamę macicy, zbudowaną z komórek nabłonkowych oraz 

zrębu. Najważniejszą rolą endometrium jest umożliwienie implantacji zarodka, oraz zapewnienie mu 

warunków do wzrostu i rozwoju. Dotykające coraz większej liczby kobiet niepłodność, endometrioza oraz 
nowotwory endometrium należą do najczęstszych chorób ginekologicznych. Jednocześnie nowotwory 

endometrium stanowią czwarty pod względem częstości występowania typ nowotworu. Właściwości 

mechaniczne komórek i tkanek stanowią ważny czynnik, warunkujący ich prawidłowe funkcjonowanie, 

w organizmie. Zmiany takich właściwości jak elastyczność, zaobserwowano między innymi w przypadku 
nowotworów. Jedną z najczęściej stosowanych technik, umożliwiających analizę właściwości mechanicz-

nych tkanek i komórek, jest Mikroskopia Sił Atomowych. Tryb spektroskopii sił pozwala na pomiar 

oddziaływań pomiędzy ostrzem pomiarowym a powierzchnią próbki, które rejestrowane są w postaci 

krzywych siłowych. Analiza przebiegu krzywych dostarcza informacji o właściwościach materiałów, poz-
walając między innymi na wyznaczenie modułu Younga. Przedmiotem prezentowanych badań była analiza 

związku wartości modułu Younga tkanki endometrium z obecnością zmian patologicznych w macicy. Prze-

prowadzone z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych pomiary ukazały różnice w module Younga 
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tkanek pochodzących od pacjentek ze zdiagnozowanym polipem macicy, w porównaniu do tkanek poten-

cjalnie zmienionych z uwagi na inne schorzenia macicy.  
Słowa kluczowe: endometrium, właściwości mechaniczne, mikroskopia sił atomowych, moduł Younga 

Atomic Force Microscopy in endometrial diseases research 

Abstract 

The endometrium is a tissue lining the uterus cavity, it is composed of epithelial and stromal cells. The 

most important role of the endometrium is to allow the embryo to implant and to providing a place for 

growth and development. The most common gynaecological diseases such as infertility, endometriosis, and 
endometrial cancer affect an increasing number of women. Endometrial cancers rank currently fourth in 

the world by the number of cases. Mechanical properties of cells and tissues are an important factor condi-

tioning the proper functioning of the body. Changes in elasticity are observed among others during the 

development of neoplastic changes. Atomic Force Microscopy is techniques used in cells and tissues 
mechanical properties analysis. Force spectroscopy mode allows the measurement of the interaction 

between probe and sample surface which are represented as force curves. The curve analysis provides 

information about material properties, allowing among others Young’s modulus determination. The subject 

of research was an analysis of the correlation between endometrial tissue Young’s modulus value and type 
of pathological changes within the uterus. 

Keywords: endometrium, mechanical properties, atomic force microscopy, Young’s modulus 
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Anatomia czynnościowa dróg i ośrodków bólowych 

w kontekście psychosomatyki klinicznej 

1. Charakterystyka receptorów bólowych 

Celem rozdziału jest prezentacja aktualnej wiedzy na temat anatomii dróg nerwo-

wych i ośrodków mózgowych związanych z czuciem bólu. Omówienie tych struktur 

neuronowych zostało przeprowadzone w oparciu o dane z zakresu psychosomatyki 

klinicznej, czyli nauki o zaburzeniach czynnościowych.  

Receptory czucia bólu, inaczej zwane nocyceptorami [1], są zakończeniami bezmie-

linowych włókien nerwowych, klasyfikowanych jako grupa C, oraz włókien posiada-

jących osłonkę mielinową, oznaczanych kodem Aδ. Receptory typu C i Aδ różnią się 

zakresami bodźców, na które są w stanie reagować pobudzeniem. Przykładowo, za 

próg aktywacji włókien typu C uważana jest temperatura o wysokości 44,5°C, gdzie 

reakcja może pojawić się już od 41°C do 49°C. Ponadto, aktywacja tych wolnych 

zakończeń nerwowych pojawia się w przypadku bodźców chemicznych i niektórych 

mechanicznych. Można więc je zaliczyć do nocyceptorów polimodalnych [2, s. 250]. 

Z kolei zakończenia Aδ są przystosowane głównie do odbierania bodźców mechanicz-

nych i temperaturowych [3]. Właśnie podrażnienie nocyceptorów jest uważane za bez-

pośrednią przyczynę powstawania bólu. Nie odpowiadają one jednak za subiektywne 

odczucia z bólem związane, a jedynie tworzą sygnał.  

Nocyceptory występują w: skórze [4], rogówce oka, miazdze zębowej, oponie twardej 

mózgu i niektórych częściach narządu ruchu, takich jak: okostna, torebki stawowe 

i więzadła [2]. Należy przy tym zaznaczyć, iż większość obwodowych receptorów 

bólowych stanowią aferentne włókna bezmielinowe typu C [5]. Rozmieszczenie ciał 

komórek nerwowych, do których należą nocyceptory nie odbiega zasadniczo od 

innych pierwszych neuronów czuciowych układu somatosensorycznego. Głównie są to 

zwoje korzenia grzbietowego rdzenia kręgowego (dorsal root of spinal cord) i zwoje 

nerwu trójdzielnego (V; ganglia of trigeminal nerve; trigeminal ganglia). Mają 

standardowy kształt, gdzie jeden neuryt i jego odgałęzienia unerwiają docelową tkankę 

lub narząd, natomiast drugi neuryt zmierza ku ośrodkowemu układowi nerwowemu 

(OUN) i łączy się poprzez synapsy z drugim neuronem czuciowym. Wobec takich 

danych pierwszy neuron czuciowy może być komórką pseudojednobiegunową 

(pseudounipolar cell). Woolf i Ma [5] wyróżniają cztery funkcjonalne komponenty 

nocyceptorów: koniec obwodowy, inicjujący sygnał i odbierający bodźce zewnętrzne; 

akson, przewodzący z nich potencjały czynnościowe; soma, kontrolująca tożsamość 

i integrująca neuron; oraz koniec bliższy, formujący presynaptyczną część pierwszej 

synapsy w drodze czuciowej w OUN. Podział ten jest ogólny i nie uwzględnia pro-

cesów biochemicznych, zachodzących zarówno wewnątrz neurytów, jak i wewnątrz 
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somy. Należy zaznaczyć, iż to ich prawidłowy przebieg jest odpowiedzialny za wytwo-

rzenie i dalsze przetwarzanie optymalnej siły sygnału. Również to one są ewentualnym 

celem oddziaływań farmakoterapeutycznych (zob. analgetyki o istotnym działaniu 

obwodowym [6]). Można wobec tego wprowadzić dodatkowy podział, uwzględniający: 

proces podrażnienia receptora i formowania się impulsu nerwowego na wolnym zakoń-

czeniu nerwowym; przekroczenie progu pobudliwości i wartość depolaryzacji; droga 

potencjału czynnościowego do somy; reakcje wewnątrzsomatyczne; droga przetwo-

rzonego impulsu do synapsy z neuronem drugim; oraz końcowe reakcje okołosy-

naptyczne.  

Rozwój nocyceptorów postępuje z komórek macierzystych grzebienia nerwowego 

(neural crest), które migrują z grzbietowej części cewy nerwowej (dorsal part of the 

neural tube). Charakterystyczne jest dla ich rozwoju to, iż powstają one w późnym 

okresie neurogenezy względem wytworzonych już wcześniej proprioreceptorów lub 

mechanoreceptorów o niższym progu pobudliwości [7-10]. Poza tym, wszystkie nowe 

nocyceptory zarodkowe wytwarzają receptory czynnika wzrostu nerwów (NGF) TrkA 

[5, 9]. Nie jest obecnie możliwe uznanie tego receptora za specyficzny marker 

przyszłych receptorów czucia bólu. Badania wskazują, iż większość neuronów 

zawierających TrkA
+
 wykazuje zależność od proneuronalnego czynnika transkrypcyj-

nego neurogeniny1 (Ngn1) [11, 12]. Aktywność Ngn1 również nie jest specyficzna dla 

nocyceptorów, ponieważ występuje także dla TrkB
+
 oraz TrkC

+
 mechanoreceptorów 

o niskim progu pobudliwości. Dane te wskazują, iż może być to cecha wspólna tych 

receptorów.  

Wyróżnia się obecnie dwie główne drogi różnicowania się potencjalnych recep-

torów czucia bólu: peptydergiczna oraz nie-peptydergiczna. Różnią się one zarówno 

pod względem unerwianej tkanki docelowej, jak i obecnością odmiennych zestawów 

kanałów jonowych [13-15]. Podczas okresu okołoporodowego i poporodowego mniej 

więcej połowa rozwijających się receptorów nocyceptywnych zaprzestaje ekspresji 

TrkA i zaczyna wydzielanie sygnalizacyjnego komponentu transbłonowego Ret, dla 

czynnika wzrostu pochodzącego z komórek glejowych (GDNF – glial-derived growth 

factor) i powiązane z nim inne czynniki wzrostu. Proces ten charakteryzuje nocy-

ceptory nie-peptydergiczne, z których większość wiąże izolektynę B4 (IB4
+
). 

W pozostałej części receptorów nie obserwuje się tego zjawiska. Zatrzymują one 

bowiem TrkA, czasami dodatkowo wykazują ekspresję Ret, i stają się peptydergiczne, 

które charakteryzuje wydzielanie peptydu pochodnego genu kalcytoniny (CGRP – 

calcitonin gene-related peptide) oraz substancji P (SP). Ponadto, nie są one wiążące 

dla izolektyny B4 (IB4
-
) [16, 17].  

1.1. Propozycja roli genu Runx1 w powstawaniu bólu jako objawu 

w zaburzeniach czynnościowych 

W rozwoju embrionalnym szczególną rolę może mieć gen Runx1, ponieważ 

nocyceptory we wczesnym etapie tego okresu cechują się koekspresją zarówno Runx1, 

jak i TrkA
+
 [18, 19, 15]. Następnie, w wyniku zachodzenia odmiennych procesów 

w różnicowaniu się peptydergicznym i nie-peptydergicznym nocyceptorów, ekspresja 

Runx1 zostaje zahamowana w nocyceptorach peptydergicznych TrkA
+
. Receptory nie-

peptydergiczne nadal cechuje ekspresja Runx1 na tym poziomie. Dane naukowe wska-

zują, iż manipulując ekspresją Runx1 (poprzez knockout tego genu) można przepro-
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wadzić transformację receptora w kierunku peptydergicznym. W związku z tym należy 

wstępnie orzec o jednoczesnym wpływie takich działań na obwodowe wydzielanie SP. 

Zakłócenie homeostazy w obrębie systemu SP może wpłynąć w określonym stopniu na 

czucie bólu. Biorąc pod uwagę funkcjonalny charakter niektórych schorzeń związanych 

z bólem i nie mających zdiagnozowanego organicznego uszkodzenia tkanki, możliwa 

staje się ewentualna sugestia o zwiększonej ilości obwodowej SP. Zespołem, którego 

wytłumaczenia można szukać w tym zakresie są tak zwane bóle pierwotne. Jako 

pośrednią przyczynę tego stanu rzeczy można będzie wymienić zwiększoną ilość genu 

Runx1. Zespołem, którego przyczyny można szukać w tym zakresie są „niewyjaśnione” 

bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, gdzie należałoby zaobserwować miejscową zwięk-

szoną ilość nocyceptorów nie-peptydergicznych. Dopiero wtedy będzie miało sens 

empiryczny tłumaczenie tych objawów w ten sposób. Obecnie wiarygodnych danych 

na ten temat nie ma. Udowodniony jest natomiast związek ośrodkowej SP z receptorami 

dla dopaminy D2 w szlaku nigrostriatalnym, który określany jest jako główny dla do-

paminy. Inhibicja receptorów D2 lub uszkodzenie tego szlaku powoduje zmniejszenie 

ilości SP na zakończeniach aksonów w tym szlaku. Problem z tym związany jest 

następujący: czy ta zależność jest obustronna, to znaczy, czy zwiększenie aktywności 

receptorów D2 spowoduje zwiększenie ośrodkowej SP w tych obszarach? Jeżeli tak, to 

zjawisko to powinno być obserwowane w schizofrenii, gdzie występuje nadczynność 

dopaminergiczna. 

 Trzeba pamiętać, iż powyższa propozycja może być jedynie komponentem w zło-

żonej etiologii tego typu chorób. Nie należy pomijać w tej kwestii istoty dystresu oraz 

czynników psychospołecznych, które bez wątpienia mają wpływ na rozwój i ujaw-

nianie się takich objawów. Przyczyn należy prędzej szukać w interakcjach czynników 

z różnych obszarów życia, zarówno od strony molekularnej, jak i psychospołecznej. 

Przeto kluczem w takich badaniach jest interdyscyplinarność i współpraca specjalistów 

z różnych dziedzin. 

1.2. Sensytyzacja obwodowa bólu 

Sensytyzację obwodową można uznać za przejaw swoistej fizjologicznej plastycz-

ności receptorów. Warunkowana jest przez mediatory zapalne, które są uwalniane 

w odpowiedzi na uszkodzenie komórki. Obniżają one próg pobudliwości receptora, co 

przejawia się poprzez jego zwiększoną aktywność i responsywność w odpowiedzi na 

bodźce z otoczenia. W miejscu urazu następuje zmiana środowiska chemicznego, 

degranulacja komórek tucznych czy aktywność enzymów, takich jak cyklooksygenaza-2 

(COX-2), co skutkuje reagowaniem nocyceptorów nawet na bodźce nie uszkadzające 

tkanki. W stanie zapalnym, który jest tego przyczyną bierze udział szeroka gama tak 

zwanych sensytyzerów [5], do których zalicza się: czynniki wzrostu, chemokiny, kininy, 

cytokiny, prostanoidy i aminy. Przykładami takich sensytyzerów są: TNF-α [20], che-

mokina CCL3 [21] oraz GDNF [22] i proteazy aktywujące receptory GPCR-aktywo-

wane-proteazami [23, 24].  
Podstawę większości niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciw-

bólowym stanowi mechanizm, polegający na blokowaniu syntezy prostaglandyny 2 
(PGE2) w wyniku miejscowej indukcji COX2. Z reguły leki te są o profilu łagodnym. 
Inne terapeutyki przeznaczone do leczenia sensytyzacji obwodowej są ukierunkowane 
na poszczególne czynniki zapalające. Problem z nimi związany dotyczy natury ich 
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działania, ponieważ mogą one jedynie osłabiać ból, ale nie go wyeliminować. Jest to 
spowodowane resztą czynników zapalających, na które już nie działają. Bardziej 
wszechstronne są analgetyki, działające na więcej niż jeden sensytyzer.  

Czy sensytyzacja obwodowa bólu zachodzi w zaburzeniach uważanych za psycho-
somatyczne? Odpowiedź oparta na powyższych danych powinna brzmieć – nie. Jest 
tak dlatego, iż przy sensytyzacji obwodowej następuje uszkodzenie tkanki. W choro-
bach uważanych za czynnościowe przyczyny medycznie stwierdzonej nie ma. Więcej 
sensu mogłoby mieć rozpatrywanie sensytyzacji obwodowej, jeśli udowodniono by, iż 
może ona zachodzić w niektórych miejscach w przypadku reakcji stresowej, bez uszko-
dzenia tkanki w tym obszarze. Statystycznie, najczęściej ból może występować w oko-
licach karku i lędźwiowo-krzyżowych. Akceptowalną miarą tego byłoby stwierdzenie 
wpływu dystresu na zwiększoną aktywność sensytyzerów obwodowych.  

1.3. „Ciche” nocyceptory niewrażliwe na bodźce mechaniczne 

Tak zwane ciche (milczące) nocyceptory są subpopulacją receptorów bólowych 
o nie w pełni wyjaśnionej funkcji fizjologicznej [25-27]. Najprościej rzecz ujmując, 
ciche nocyceptory charakteryzują się pobudliwością na bodźce elektryczne, ale 
również brakiem odpowiedzi na szkodliwe bodźce mechaniczne. Znajdują się, między 
innymi, w pęcherzu moczowym, okrężnicy dystalnej i stawie kolanowym. W skórze 
stanowią one około ¼ receptorów typu C [28-32]. Należy zaznaczyć, iż receptory te 
mogą stać się wrażliwe na bodźce mechaniczne. Dzieje się to za sprawą substancji 
mających działanie prozapalne. Przykładem takiego endogennego mediatora zapalenia 
jest NGF [26, 105, 107]. Prato i wsp. [27] zwracają uwagę na fakt, iż obecność cichych 
nocyceptorów w tkankach może być w pewnym sensie uzasadniona. Gdyby reagowały 
one na bodźce mechaniczne, poskutkowałoby to znaczącym uwrażliwieniem tkanki, 
w której się znajdują, ze względu na ich znaczącą ilość. Natomiast Gold i Gebhart [26] 
proponują ich możliwą rolę w powstawaniu hiperalgezji podczas stanu zapalnego. 

 W badaniach Prato i wsp. [27] udało się zidentyfikować marker molekularny 
cichych nocyceptorów. Gen CHRNA3, kodujący białko nAChRα3 (neuronal acetyl-
choline receptor subunit alpha-3), będące podjednostką receptora nikotynowego dla 
acetylocholiny, ulegał ekspresji w tym rodzaju nocyceptorów. Ponadto udowodniono 
w badaniach, iż inne receptory czucia bólu nie były uwrażliwiane na bodźce mecha-
niczne przez NGF. Zwrócono również uwagę na to, że bramkowany mechanicznie 
kanał jonowy PIEZO2, kodowany przez gen o tej samej nazwie, pośredniczy 
w powstawaniu owej wrażliwości mechanicznej. 

2. Drogi przednio-boczne w przewodzeniu bólu 

Układ przednio-boczny, ujęty jako całość, pełni trzy główne funkcje: przewodzenie 
termicznych sygnałów czuciowych, bólu oraz dotyku niedokładnie zlokalizowanego. 
Ogólny podział tych dróg, ujęty w pracy A. Bochenka i M. Reichera [33, s. 387] 
wyróżnia trzy neurony, biegnące od receptora do kory. Neuron I (obwodowy) kieruje 
się od receptora, przez nerw rdzeniowy do zwoju rdzeniowego. Następnie, włókna 
biegną korzeniem tylnym do rogu tylnego rdzenia kręgowego, który został uznany za 
neuron II. Tworzy on drogi rdzeniowo-wzgórzowe, kierujące się do jądra brzusznego 
tylnego bocznego wzgórza. Ośrodek ten konstytuuje neuron III. Stąd sygnały trafiają 
do kory mózgowej. W następnych podrozdziałach kolejno zostaną omówione poszcze-
gólne komponenty tej drogi.  
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2.1. Droga rdzeniowo-wzgórzowo-korowa i jej aferenty 

Do pierwszorzędowych aferentów dróg przednio-bocznych są zaliczane aksony 
zwojów rdzeniowych korzeni tylnych rdzenia kręgowego. Charakteryzują się pobudli-
wością głównie w zakresie bodźców termicznych i uszkadzających tkankę oraz sty-
mulacji mechanicznej. Komórki zwojowe pobudzane przez mechanoreceptory cechują 
się dużymi polami recepcyjnymi. Aksony te lokalizuje się w bocznej części korzeni 
tylnych, gdzie włączane są do drogi grzbietowo-bocznej (Lissauera). Ich połączenie 
z drogami przednio-bocznymi następuje w blaszkach I, II oraz V-VIII istoty szarej 
rdzenia kręgowego.  

Droga rdzeniowo-wzgórzowa (spinothalamic tract; ST) jest stanowiona przez 
większość aksonów układu przednio-bocznego. Prowadzi ona impulsy do somatosen-
sorycznego obszaru wzgórza (somatosensory area of the thalamus). Można drogę ST 
podzielić na dwie sąsiadujące ścieżki: przednią i boczną. Ścieżka przednia przewodzi 
bodźce dotykowe, natomiast boczna – ból i temperaturę. Podział ten ma charakter 
w przeważającej części funkcjonalny, ponieważ dwie ścieżki są z reguły słabo widoczne 
i uznaje się je za jedną drogę. Wyróżnia się także nową drogę rdzeniowo-wzgórzową, 
w skład której wchodzi około 10% aksonów drogi ST. Kończą się one w dokładnym 
somatotopowym odwzorowaniu w brzuszno-tylno-bocznej części wzgórza. Pola recep-
cyjne wchodzących w jej skład komórek są stosunkowo niewielkie, a ich przekaźnictwo 
wybiórcze. Niemniej jednak przesyłają wszystkie trzy rodzaje informacji. Ich początek 
wyznacza się na blaszki I i V. Stara droga rdzeniowo-wzgórzowa z kolei bierze swój 
początek w blaszkach VI-VII. Jej zakończenia mapuje się na przyśrodkowe jądro 
kompleksu tylnego wzgórza (medial nucleus of the posterior complex) oraz środkowe 
jądro warstwowe wzgórza (central laminar). Pola recepcyjne neuronów w jej skład 
wchodzących są, w przeciwieństwie do drogi nowej, duże, ale tracą za to na organi-
zacji somatotopowej.  

Zarówno droga przednia, jak i boczna przechodzą przez część grzbietową rdzenia 
przedłużonego (medulla oblongata), biegnąc dalej przez nakrywkę mostu (pons) oraz 
śródmózgowia (midbrain), kończąc swoją trasę we wzgórzu. Część dróg rdzeniowo-
wzgórzowych, ciągnąca się w obrębie pnia mózgu, określana jest mianem wstęgi 
rdzeniowej (spinal lemniscus). W obrębie śródmózgowia jest ona, sąsiadująca ze 
wstęgą przyśrodkową (medial lemniscus). Trzeci neuron tej drogi, jak już wcześniej 
wskazano, określany jest na jądro brzuszne tylno-przyśrodkowe. Jego połączenia 
z korą stanowią ostatni komponent omawianej trasy. Kierują się one poprzez odnogę 
tylną torebki wewnętrznej, konar górny wzgórza do korowego ośrodka czucia w płacie 
ciemieniowym (górna część zakrętu zaśrodkowego, pola 3, 2, 1) i tylnej części płacika 
okołośrodkowego.  

Longstaff [34, s. 150] wiąże drogę rdzeniowo-wzgórzową ze świadomym odczuwa-
niem bólu. Jest ona, z tego punktu widzenia, interesująca dla psychosomatyki klinicznej. 
Na przykład, w badaniach Liu, Gao i Hou [35], autorzy wskazali, iż psychoterapia, pole-
gająca na skojarzeniu treningu redukcji stresu opartego o mindfulness i muzykoterapię, 
wpływa łagodząco na ból, występujący u pacjentów z diagnozą kostniakomięsaka 
(osteosarcoma). Jednocześnie uzyskano poprawę w zakresie objawów lękowych 
i podniesienie jakości snu. Istotne jest, iż odczuwanie negatywnych emocji jest, w pew-
nym stopniu, powiązane z objawami fizycznymi, takimi jak ból [36]. Można spekulo-
wać, w jaki sposób techniki tego typu wpływają na drogę ST i na neurony w jej skład 
wchodzące. 
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2.2. Droga rdzeniowo-siatkowa 

Droga rdzeniowo-siatkowa (spinoreticular tract; SR) jest specyficzną częścią dróg 

przednio-bocznych dla czucia bólu. Neurony, tworzące SR, są zlokalizowane głównie 

w blaszkach VII i VIII szyjnych segmentów rdzenia kręgowego. Biorąc pod uwagę 

długość pozostałych dróg, jest ona stosunkowo krótka. Jej istota polega na modulo-

waniu wzbudzenia będącego ośrodkową odpowiedzią na bodziec bólowy. Łączy się 

ona bowiem z komórkami nerwowymi tworu siatkowatego (reticular formation) 

umiejscowionymi w rdzeniu przedłużonym (medulla oblongata) i moście (pons). Te 

z kolei są bogato połączone ze środkowym jądrem warstwowym wzgórza, jednak nie 

zalicza się go bezpośrednio do tej drogi. Można w tym miejscu bardziej mówić 

o swoistym układzie adaptacyjnym i wzajemnej regulacji między drogą SR i ST, które 

wzajemnie są powiązane z wyżej wspomnianym jądrem.  

Aktywizacja drogi SR może być powodowana poprzez drażnienie nocyceptorów 

skórnych wystarczająco intensywnymi bodźcami (przykładowo: uszczypnięcie, ukłucie 

w peryferyjne pole recepcyjne komórki wchodzącej w skład tej drogi) [37, 38]. Nie 

odbiega przeto znacząco pod względem wybiórczości bodźców od innych szlaków. 

Ponadto, pobudzenie tego typu szlaku SR jest pod kontrolą nadrdzeniowych ośrodków 

wyższego rzędu: jądra siatkowatego olbrzymiokomórkowego (nucleus leticularis 

gigantocellularis) i wielkiego jądra szwu (raphe magnus) [39, 40]. Wskazywać to może 

na szeroki wariant połączeń z innymi ośrodkami w mózgu tej drogi, nie tylko z rdzeniem 

przedłużonym.  

Udowodniono eksperymentalnie, iż stymulacja elektryczna jądra siatkowatego 

olbrzymiokomórkowego lub wielkiego jądra szwu skutkuje hamowaniem neuronów 

wchodzących w skład SR, odpowiadających na szkodliwy bodziec [38, 39]. Ponadto, 

wiadomo, iż aktywność neuronalna SR zależy od stanu behawioralnego. Kierunek, 

wielkość oraz wzór modulacji są podobne do tych występujących w kolumnie Clarke’a 

drogi grzbietowej rdzenia kręgowego w segmencie L3 [41]. Aktywność SR w przeno-

szeniu informacji bólowej różni się wobec tego w stanie czuwania i podczas snu [42]. 

Podczas snu droga SR wykazuje tłumienie informacji dotyczących bólu termicznego, 

co z kolei nie ma miejsca w stanie czuwania [43, 44]. Może być to związane z zasad-

niczym wpływem tworu siatkowatego umieszczonego w pniu mózgu na korę mózgową 

poprzez zmiany w jej pobudliwości oraz aktywności bioelektrycznej. Istotne z tego 

punktu widzenia jest również to, iż SR przenosi otrzymane informacje do wyższych 

ośrodków mózgowych [45-47, 38], a ich odbiór i przetwarzanie przez te ośrodki może 

być w pewnym zakresie zależne od tworu siatkowatego.  

2.3. Droga rdzeniowo-śródmózgowiowa 

Droga rdzeniowo-śródmózgowiowa (spinal cord – midbrain tract; SM) ma swój 

początek w blaszkach I i V, natomiast jej końcowe włókna biegną do wzgórków górnych 

(superior colliculus), tworząc włókna rdzeniowo-czworacze. Część włókien biegnie 

natomiast ku istocie szarej okołowodociągowej śródmózgowia. Za główną funkcję 

tego szlaku uznaje się hamowanie intensywności informacji bólowej na poziomie 

rdzeniowym.  

Niezwykle istotne w kontekście przetwarzania informacji bólowych są wspomniane 

wzgórki czworacze górne [48-49]. Przykładowo, stymulacja wzgórków górnych powo-
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dowała ból u ludzi oraz zachowania sugerujące występowanie bólu u kotów [50, 51, 

48]. Innym dowodem na to jest sznur przednio boczny (anterolateral funiculus), przeno-

szący informacje bólowe, oraz tworzący omawianą drogę [52, 53]. Zaznaczyć trzeba 

jednak, iż sznur ten przewodzi również informacje, dotyczące temperatury czy dotyku, 

co oczywiście może słusznie poddawać w wątpliwość wyspecjalizowanie wzgórków 

górnych tylko do informacji bólowych. Poza tym istnieje pewien problem metodolo-

giczny, dotyczący wyżej cytowanych badań: nie wiadomo, czy prąd elektryczny, którym 

stymulowano wzgórki, nie rozszedł się w kierunku istoty szarej okołowodociągowej, 

co mogłoby spowodować doznania bólowe [53]. Niemniej jednak opisano reprezentację 

somatyczną we wzgórkach górnych u kota i szczura oraz określono, iż komórki wzgór-

ków reagują na bodźce bólowe. Pod dyskusję podlega jednak zakres ich roli w „cało-

ściowym” doświadczaniu bólu. Innym anatomicznym poparciem dla ich istotności jest 

to, iż zarówno wzgórki czworacze górne, jak i istota szara okołowodociągowa należą 

do tej samej drogi SM i stanowią po prostu jej odgałęzienia. Prawdopodobnie obie 

struktury uzupełniają się wzajemnie w przetwarzaniu bólu na poziomie podkorowym.  

Podział funkcjonalny wzgórków czworaczych górnych uwzględnia dwa podsta-

wowe typy komórek nerwowych: neurony o szerokim zakresie dynamicznym (wide-

dynamic-range, WDR), reagujące zarówno na bodźce szkodliwe, jak i na nieszkodliwe 

oraz neurony nocyceptywne (nociceptive-specific, NS), reagujące tylko na bodźce 

szkodliwe.  

3. Drogi grzbietowe – kompensujące 

Do dróg grzbietowych zaliczane są dwie drogi, tak zwane „dodatkowe”, przenoszące 

informacje bólowe. „Dodatkowe”, ponieważ nie znajdują się w sznurach przednio-

bocznych, traktowanych jako główne dla przekaźnictwa bólowego. Nazwano je tutaj 

także kompensującymi z uwagi na fakt, iż przy uszkodzeniu przednio-bocznym, będą-

cym zabiegiem chirurgicznym, mającym na celu przecięcie dróg przednio-bocznych, 

potrafią one przejąć częściowo przenoszenie bodźców nocyceptywnych [34]. Tłuma-

czy to powrót czucia bólu, mimo wykonania uszkodzenia sznurów przednio-bocznych.  

Drogi grzbietowe mają swój początek w komórkach rogów tylnych rdzenia kręgo-

wego (dorsal horns cells, DHC). Kierują się poprzez sznury tylne w kierunku bocz-

nego jądra szyjnego (lateral cervical nucleus) lub jąder sznurów tylnych (nuclei of 

posterior funiculus). Następnie, projekcje z tych jąder biegną wstęgą przyśrodkową 

(internal medullary lamina) ku części brzuszno-tylno-bocznej wzgórza. Wobec tego 

nazwać tę drogę można grzbietową drogą rdzeniowo-wzgórzową.  

Należy zaznaczyć, iż nie jest tak, że droga grzbietowa jest nieaktywna podczas 

normalnego funkcjonowania drogi przednio-bocznej. Informacje somatosensoryczne 

z obszarów obwodowych są przekazywane zwyczajnie do rogów grzbietowych rdzenia 

(spinal dorsal horns) poprzez pierwszorzędowe neurony czuciowe (neuron pierwszy). 

W rogu grzbietowym są przetwarzane, a następnie, w przypadku bodźca szkodliwego, 

przekazywane dalej przez neurony wyspecjalizowane w nocycepcji, ulokowane 

w blaszce I [54-56]. Sieci grzbietowe, mimo możliwości przenoszenia bodźców nie-

szkodliwych, są szczególnie modulowane w przypadku stanów szkodliwych, takich 

jak: zapalenie tkanek obwodowych lub uszkodzenie nerwów obwodowych (peripheral 

nerve injury, PNI). Są powiązane także z allodynią mechaniczną i przeczulicą bólową. 

Ponadto, neurony z blaszki I rogów grzbietowych przekazują, jak wcześniej wspom-
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niano, impulsy do wzgórza, lub też do jądra okołoramieniowego [57-59]. Dalsza część 

tej drogi lub po prostu jej przedłużenie obejmuje neuronalne połączenia tych dwóch 

obszarów z następującymi regionami mózgu wyższego rzędu: korą somatosensoryczną, 

korą przedczołową, korą wyspową, przednim zakrętem obręczy (anterior cingulate 

cortex) i ciałem migdałowatym. Są to struktury anatomiczne powiązane, między innymi, 

z negatywną, emocjonalną oceną doznań bólowych i bólem przewlekłym [60, 61, 59].  

Utożsamianie pierwotnych bóli przewlekłych z nadczynnością dróg grzbietowych 

nastręcza wielu kontrowersji. Brak obecnie danych, na jakich odcinkach zachodzą 

procesy za nie odpowiadające. Niemniej jednak omówione powyżej struktury w dużej 

mierze są powiązane z emocjonalną oceną bólu, szczególnie przewlekłego. Nie można, 

wobec tego, wykluczyć udziału tych szlaków z etiologii tej jednostki chorobowej. 

Wyższe piętra powiązane z drogą grzbietową mają swój udział również w reakcji stre-

sowej powstającej w odpowiedzi na ból. Istnieje możliwość ich nadaktywności i pow-

stawanie w związku z tym objawu psychopatologicznego, zwanego katastrofizacją 

bólu. Definiuje się to, jako nieproporcjonalną do doznania wrażliwość na bodźce nocycep-

tywne oraz przygotowywanie się na najgorsze w sytuacji ich wystąpienia (zob. [62-64]).  

4. Kora mózgowa a ból. Ośrodki korowe 

Strukturą istotną dla procesu odczuwania bólu jest tak zwana kora przedczołowa 

(prefrontal cortex, PFC). Funkcjonalny podział tego regionu płatów czołowych wy-

odrębnia, przyśrodkową korę przedczołową (middle prefrontal cortex, mPFC), grzbie-

towo-boczną korę przedczołową (dorsolateral prefrontal cortex, dlPFC) i brzuszno-

przyśrodkową korę przedczołową (ventromedial prefrontal cortex, vmPFC). mPFC 

złożona jest z ziarnistych obszarów korowych (pola przyśrodkowe 9 i 10) i nieziar-

nistych regionów (24, 25, 32), które obejmują przednią korę zakrętu obręczy (anterior 

cingulate cortex, 24), korę podlimbiczną (infralimbic cortex, 25) i przedlimbiczną 

(prelimbic cortex, 32). dlPFC natomiast obejmuje cały obszar 46 wraz z boczną częścią 

pola 9.  

Metaanaliza badań zakładających eksperymentalną stymulację bólową wskazuje na 

powiązania bólu z następującymi strukturami: pierwotna i wtórna kora somatosenso-

ryczna, kora wyspy (insula), wyżej opisana PFC, szczególnie ACC oraz wzgórze [60]. 

Przednia część wyspy połączona jest z brzuszno-boczną PFC (ventrolateral prefrontal 

cortex, vlPFC) i korą oczodołowo-czołową (orbitofrontal cortex). Tylna wyspa z kolei 

jest powiązana z pierwotną i wtórną korą somatosensoryczną (primary and secondary 

somatosensory cortex) [65]. Najbardziej aktywne w warunkach czucia bólu są kora 

wyspy oraz wtórna kora somatosensoryczna w obu półkulach. Stymulacja tych i tylko 

tych obszarów, pomijając inne tu wymienione, może skutkować bolesnymi doznaniami 

[66]. Można założyć, iż anatomicznie wyspa jest swoistym mediatorem pomiędzy 

ośrodkami w mózgu powiązanymi z bólem, gdzie istotniejszym z nich ze względu na 

same doznania jest wtórna kora somatosensoryczna. Co istotne z punktu widzenia 

psychosomatyki klinicznej, wyspa i wtórna kora somatosensoryczna podczas allodynii 

i bólu neuropatycznego wykazywały nieprawidłową obustronną aktywność w odpo-

wiedzi na bodźce nieszkodliwe. Jako potencjalną przyczynę wskazuje się reorganizację 

projekcji wzgórzowo-korowych, biegnących od jądra tylno-bocznego do jądra przednio-

środkowego wzgórza [67]. Do sensytyzacji bólu przy uszkodzeniu nerwu przyczynia 

się ponadto podjednostka receptora GluA1 dla kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-
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izoksazolopropionowego (AMPA), której ekspresja jest wtedy zwiększona w korze 

wyspy [68, 69]. Interesujący jest fakt, iż podjednostka ta nie jest wyłącznie powiązana 

z tym procesem bólowym, ponieważ procedura wyłączenia genu GluA1 KO skutkuje 

zwiększoną aktywnością u myszy, poszukiwaniem nowych bodźców i zachowaniami 

eksploracyjnymi [70, 71]. Jest to zwierzęcy model epizodu maniakalnego podczas 

przebiegu zaburzeń nastroju.  

Istota szara okołowodociągowa (periaqueductal gray; PAG) jest głównym ośrod-

kiem kontrolującym i łagodzącym zstępujący ból. Zlokalizowana jest wokół wodo-

ciągu mózgu w śródmózgowiu. Projekcje korowe do PAG pochodzą głównie z PFC, 

szczególnie z mPFC (25, 32), ACC (24) i przedniej wypukłości grzbietowej (rostral 

dorsal convexity). W związku z analgetycznymi właściwościami endogennych opioidów, 

które znajdują się w PAG w znaczącej ilości, projekcje z PFC do PAG mogą mieć 

charakter uśmierzający ból. Istotny wpływ na te połączenia może mieć przedłużający 

się stres, szczególnie na potencjalne obniżenie poziomu enkefalin przez niego spowo-

dowane. Ich obniżenie mogłoby, przykładowo, spowodować zmniejszenie hamowania 

bólu [72]. Brak jest danych na temat tego, czy można uznać to za czynnik ryzyka 

rozwinięcia się zaburzeń czynnościowych związanych z bólem.  

mPFC nie jest jedynym, pośrednio związanym z bólem, obszarem PFC. Badania 

informują także o nienaturalnie dużej aktywności dlPFC w populacjach doświadcza-

jących bólu przewlekłego. Niektóre dane wskazują nawet na zmniejszenie lewej dlPFC. 

Niemniej jednak zmiany te mogą być odwracalne, przykładowo, poprzez zastosowanie 

nieinwazyjnej stymulacji tego obszaru. Taka stymulacja wykazuje skuteczność w terapii 

bólu przewlekłego [73]. Należy zaznaczyć, iż dane są w tym zakresie niespójne. 

Wykazano, że jest dlPFC może być zaangażowana w tłumienie bólu, jego kontrolę 

poznawczą i emocjonalną [73]. Można się zastanowić, czy ta hipoteza nie powinna 

orzekać w większym stopniu o roli przetwarzania informacji bólowej przez dlPFC, ze 

względu na jej zaangażowanie w wyższe funkcje nerwowe. Dostępne dane informują 

o negatywnej korelacji aktywności dlPFC z nieprzyjemnymi odczuciami bólowymi [74]. 

Ponadto, stwierdzono aktywację dlPFC w modulacji bólu z użyciem placbo [75, 76, 73]. 

Z drugiej strony, inne badania z użyciem metod neuroobrazowych wykazały, iż do-

świadczalnie wywołany ból uporczywy, hiperalgezja i allodynia wykazały korelację 

między nimi a sensytyzacją bólu i aktywacją dlPFC [77]. Wskazuje to na dużą złożoność 

ról, jakie może pełnić dlPFC w modulacji i reagowaniu na bodźce bólowe. Uznać można 

na podstawie tych danych, iż region ten może wykazywać właściwości zarówno modu-

lujące i kontrolujące ból, jak i zwiększające jego odczuwane nasilenie w zakresie takich 

procesów, jak sensytyzacja czy hiperalgezja.  

5. Ośrodkowe warunkowanie bólu (sensytyzacja centralna) 

Ośrodkowe warunkowanie bólu (OWB), zwane inaczej sensytyzacją centralną lub 

ośrodkową, można zdefiniować jako zmiany w obrębie zjawisk pre- i postsynap-

tycznych, obejmujące procesy plastyczności tkanki nerwowej, skutkujące powstaniem 

nadwrażliwości neuronów zarówno rdzeniowych, jak i komórek wyższych pięter 

układu nerwowego na bodźce nocyceptywne. Istotne w zakresie tych procesów są 

bramkowane napięciem kanały Ca
2+
. Po urazie nerwu obserwuje się zwiększenie eks-

presji podjednostki α2σ1 kanału wapniowego. Reagująca z tą podjednostką gabapentyna 
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redukuje nadwrażliwość neuronów zwoju rdzeniowego i zmniejsza uwalnianie prze-

kaźników w rogach tylnych rdzenia kręgowego.  

Wiadomo, że OWB jest ważną i powszechną właściwością u pacjentów doświad-

czających chronicznego bólu. Udowodniono występowanie tego zjawiska w następują-

cych zespołach bólowych: zespół bolesnego barku [78], przewlekły ból lędźwiowo-

krzyżowy [79], choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle głowy [80, 81], fibromialgia [82], 

zespół chronicznego zmęczenia [83], ból nadkłykcia bocznego [84, 85], tendinopatia 

rzepki [86], reumatoidalne zapalenie stawów [87]. Podkreślić trzeba, że OWB nie 

występuje bezwzględnie u wszystkich pacjentów z bólem przewlekłym. Dysfunkcje 

obecne przy OWB obejmują: zmiany w przetwarzaniu bodźców sensorycznych [88], 

zwiększoną aktywność dróg bólowych oraz bardziej wyraźną aktywność mózgowia 

podczas działania bodźców szkodliwych na organizm [89]. Szczególnie wysoka 

aktywność jest obserwowana w obszarach korowych związanych z bólem ostrym: 

wyspa, ACC, PFC; oraz w pozostałych obszarach: dlPFC, niektóre jądra pnia mózgu, 

asocjacyjna kora ciemieniowa (parietal association cortex) [90]. Ponadto, z OWB sko-

jarzone są takie procesy, jak długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (uważane również 

za, między innymi, mechanizm powstawania śladów pamięciowych: [91]) w ACC oraz 

zmniejszenie transmisji kwasu gamma-aminomasłowego [92].  

Badania i przeglądy literatury wskazują, iż ważnym elementem w procesach 

zachodzących jako OWB, jak również w sensytyzacji na poziomie obwodowym, może 

być BDNF (brain-derived neurotrophic factor) [89]. Jest to białko kodowane przez 

gen BDNF i zaliczane do klasy neurotrofin z grupy czynników wzrostu. Wydzielają go 

różne typy komórek, w tym neurony czuciowe, ruchowe, astro- i mikroglej. BDNF jest 

istotnym czynnikiem regulacji neuroplastyczności, zarówno obwodowo, jak i ośrod-

kowo [93], ma właściwości neuroprotekcyjne i stymulujące neurogenezę. Należy 

dodać, iż jest to potencjalny marker mogący pomóc w rozróżnieniu psychozy schizo-

afektywnej i schizofrenii, ponieważ wykazuje związek z tą pierwszą [94]. Zaintere-

sowanie BDNF w kontekście zaburzeń psychicznych w dużej mierze jest poparte jego 

rolą w neurogenezie. Neurorozwojowe teorie chorób psychicznych są obecnie inten-

sywnie eksplorowane na gruncie interdyscyplinarnym. W zaburzeniach psychosoma-

tycznych teoria ta ma mniejsze znaczenie ze względu na koncentrację obecnych badań 

nad czynnikami stresowymi oraz reakcjami na stresory, które mogą takie zaburzenia 

powodować. Zakres rozwojowy może obejmować predyspozycje do silnego stresu lub 

pobudliwości układu nerwowego. Związki stresu dysfunkcjonalnego (dystresu) z OWB 

również były rozpatrywane w badaniach [95-97, 89]. Poziomy kortyzolu i BDNF są ze 

sobą powiązane, gdzie zwiększenie poziomu kortyzolu w odpowiedzi na stres korelo-

wało ze zmniejszeniem poziomu BDNF. Zmniejszoną jego ekspresję zaobserwowano 

w ciele migdałowatym i hipokampie [98-101]. Są to struktury powiązane z osią pod-

wzgórze-przysadka-nadnercza (hypothalamus-pituitary-adrenal axis, HPA), zwaną 

osią stresu. Wobec tego można przypuszczać, iż na poziomie ośrodkowym za niewy-

tłumaczalne medycznie objawy bólowe może odpowiadać w pewnym zakresie OWB, 

wzmacniane dodatkowo odbiorem środowiska i dysfunkcjonalnymi na jego temat 

przekonaniami [72].  
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6. Zaburzenia czynnościowe (psychosomatyczne) – najważniejsze 

informacje i związek z nerwowym systemem czucia bólu 

Zaburzenia czynnościowe można określić jako pośrednie pomiędzy sferą soma-
tyczną (bóle, biegunki, kołatanie serca) a sferą psychiczną (zmęczenie, zawroty głowy, 
zaburzenia snu). Ciężko jest dokonać wyraźnego rozdziału w tych dwóch obszarach, 
ponieważ w praktyce klinicznej często ze sobą te objawy współwystępują, wzmac-
niając się wzajemnie [102, 103]. Jako przykład takiego sprzężenia zwrotnego poda-
wany jest zespół jelita drażliwego (IBS – irritable bowel syndrome) lub fibromialgia 
(FM, fibromyelitis). Stwarza to istotne problemy natury diagnostycznej, jak i tera-
peutycznej ze względu na brak wystarczającej liczby dostępnych danych na temat tego 
typu chorób z pogranicza sfery somatycznej i psychicznej. Dodatkowe problemy rodzi 
epidemiologia tych zespołów, gdyż 30% wizyt w placówkach opieki zdrowotnej jest 
spowodowanych takimi objawami [104, 105].  

Przykładem sklasyfikowanej obecnie jednostki tego typu jest zaburzenie pod 
podstacią somatyczną (F45.1; 300.82). W kryteriach wyszczególniono, iż obecny 
powinien być co najmniej jeden objaw somatyczny, wywołujący cierpienie i znaczące 
zaburzenie codziennego funkcjonowanie (kryterium A). Ważne jest również pochło-
nięcie myśli tym objawem, obawami o stan zdrowia i nieproporcjonalna do stanu ilość 
czasu jemu poświęcana (nie mylić z zaburzeniem związanym z lękiem o stan zdrowia 
(hipochondrycznym) – F45.21; 300.7). Przy diagnozie należy uwzględnić, czy 
występuje dominacja bólu, co wcześniej nazywano zaburzeniem bólowym, następnie 
przewlekłość i ciężkość objawów. Istotne jest tutaj to, iż choroba ta nie ma organicznej 
przyczyny, a więc jest niewyjaśniona medycznie. Stwarza to wiele kontrowersji a sama 
jednostka jest traktowana jako psychiatryczna. 

Jednym z najczęstszych schorzeń czynnościowych w populacji osób dorosłych 
cierpiących na bóle kręgosłupa jest przewlekły pierwotny ból kręgosłupa krzyżowo-
lędźwiowego (cpLBP – chronic primary low back pain). Uważa się, iż cpLBP jest 
związany z nieprawidłowościami głównie w zakresie układu mięśniowego. Jako przy-
czyny podaje się: zaburzenia funkcjonowania kory somatosensorycznej; istnienie zbyt 
silnych połączeń kory z niektórymi strukturami podkorowymi, szczególnie ze wzgó-
rzem; nieprawidłowa aktywacja współczulnego układu nerwowego; oraz zbyt mocne 
lub zbyt słabe pobudzenie okolic czołowych i ciemieniowych mózgu.  

Wyłaniającą się obecnie propozycją diagnostyczną do powstającej klasyfikacji 
ICD-11 jest bodily distress syndrome (BDS; w pierwszym polskim tłumaczeniu autor-
stwa S. Czachowskiego – zespół dystresu fizycznego). Wyróżnia się dwa typy BDS: 
jednoukładowy, gdzie objawy pochodzą z jednego lub maksymalnie dwóch układów, 
na przykład sercowo-naczyniowego i mięśniowo-szkieletowego; oraz wieloukładowy, 
w którym symptomy pochodzą z trzech lub czterech układów narządów. Ważne 
w diagnozie tego zespołu jest to, iż przyczyną wyłaniających się dolegliwości soma-
tycznych ma być dystres, czyli stres dezadaptacyjny i szkodliwy. W omawianej propo-
zycji wyróżniono następujące układy i wchodzące w ich zakres objawy: układ sercowo-
oddechowy/autonomiczny (palpacje, kołatanie serca, duszności występujące pomimo 
braku wysiłku, hiperwentylacja, gorące lub zimne poty), układ żołądkowo-jelitowy 
(luźne stolce, bóle brzucha, uczucie wzdęcia, ciężkości na żołądku, wymioty, pieczenie 
w klatce piersiowej i nadbrzuszu), układ mięśniowo-szkieletowy (bóle w okolicach 
kończyny górnej i dolnej, bóle mięśni, bóle przemieszczające się z jednego miejsca na 
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drugie – wędrujące bóle, ból pleców) oraz objawy ogólne (zaburzenia koncentracji, 
pamięci, bóle i zawroty głowy). Każdy z wyżej wymienionych układów charakteryzuje 
się stanami napięcia, w wyniku których te dolegliwości powstają, wobec czego określa 
się je napięciami układowymi. Wstępnie założyć można, iż przyczyną rozwoju tej jed-
nostki są stany przewlekłego wzbudzenia układu autonomicznego w wyniku doświad-
czania przez pacjenta chronicznego stresu oraz z tym powiązanej nadczynności osi 
HPA. 

Na obecnym etapie badań brak jest wystarczających danych, aby orzec z należytą 
pewnością o konkretnych procesach zachodzących na poziomie ośrodkowym w zabu-
rzeniach czynnościowych. Dotyczy to nie tylko BDS, ale również pozostałych, wyżej 
wymienionych jednostek. Wybitnie szybko postępujący rozwój technik pomiaru wła-
ściwości tkanki nerwowej i jej procesów, poprawiający zarówno jakość przestrzenną, 
jak i czasową oraz dokładność dostępnej aparatury może w przyszłości przyczynić się 
do rozwiązania kontrowersji i wątpliwości, które narosły wokół zaburzeń psychosoma-
tycznych; istnieje także możliwość zupełnie przeciwna: rozwój technik diagnostycz-
nych postawi przed badaczami nowe pytania, na które odpowiedzi będzie trzeba dalej 
szukać.  
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Anatomia czynnościowa dróg i ośrodków bólowych w kontekście psychosomatyki 

klinicznej 

Streczczenie 
Rozdział porusza tematykę anatomii struktur przetwarzających informacje o bodźcach szkodliwych, inaczej 
zwanych nocyceptywnymi. Praca ma charakter poglądowy. Zawiera aktualne wiadomości na temat opisy-
wanych zagadnień. Powstała na bazie przeglądu literatury. Szczególny nacisk położono na potencjalne 
związki układu nerwowego z chorobami psychosomatycznymi oraz ich problematyką w klinice. Zaburzenia 
psychosomatyczne, są to symptomy i zespoły objawów określane jako pośrednie między sferą psychiczną 
a sferą somatyczną. Zaliczają się do nich, przykładowo, zaburzenie pod postacią somatyczną oraz pierwotny 
przewlekły ból kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego. W rozdziale poruszono zagadnienia receptorów czucia 
bólu, do których zalicza się wolne zakończenia nerwowe typu C i Aδ, różnice między nimi i procesy 
biochemiczne zachodzące w wyniku ich drażnienia. Opisano również autorską propozycję, przeznaczoną 
do weryfikacji empirycznej, dotyczącą roli genu Runx1 w powstawaniu bólu pierwotnego. Procedura 
wyłączenia (knockout) Runx1 może prowadzić do transformacji receptora z niepeptydergicznego do 
peptydergicznego. Istnieje przez to ryzyko wystąpienia zaburzenia homeostazy w zakresie czynności 
obwodowej substancji P. W dalszej części pracy omówiono anatomię czynnościową dróg przednio-
bocznych, które uznaje się jako najważniejsze w przewodzeniu informacji nocyceptywnych. W zakres tych 
połączeń wchodzą następujące szlaki: rdzeniowo-wzgórzowo-korowy, rdzeniowo-śródmózgowiowy 
i rdzeniowo-siatkowy. Różnią się one zarówno zakresem bodźców, na które reagują, jak również długością 
drogi i połączeniami. Następnie skupiono się na charakterystyce szlaków grzbietowych, które nazwano 
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kompensującymi, ze względu na ich udział w nawrotach bólu występujących po uszkodzeniu przednio-
bocznym. Pod rozwagę wzięto również związki kory mózgowej i jej połączeń z bólem różnego rodzaju. 
Istotna jest kora przedczołowa i jej projekcje do struktur podkorowych, a także wyspa i kora somato-
sensoryczna, które są najbardziej aktywne podczas doświadczania bólu. Kolejna część pracy dotyczy 
ośrodkowego warunkowania bólu (OWB) oraz możliwej roli tego procesu w rozwoju chorób psycho-
somatycznych. Są to te procesy biochemiczne w obrębie połączeń synaptycznych, których skutkiem jest 
zwiększenie wrażliwości neuronów ośrodkowych na bodźce bólowe. OWB jest powszechne w takich 
chorobach, jak: fibromialgia, przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowy i zespół chronicznego zmęczenia. 
Ostatnia część pracy skupia się na analizie aktualnych wiadomości z zakresu zaburzeń czynnościowych, 
określanych jako psychosomatyczne. Scharakteryzowano, między innymi, nową propozycję jednostki 
chorobowej do ICD-11, nazwaną „bodily distress syndrome”, którą można przetłumaczyć jako zespół 
dystresu fizycznego. Jego objawy dotyczą wzbudzenia następujących układów funkcjonalnych: sercowo-
oddechowego/autonomicznego, żołądkowo-jelitowego i mięśniowo-szkieletowego. Wyróżnia się także 
symptomy ogólne, obejmujące zaburzenia pamięci, uwagi i inne. Główna konkluzja, wynikająca z tego 
rozdziału, dotyczy braku specyficznych biomarkerów chorób czynnościowych. Powoduje to potrzebę 
dalszego prowadzenia badań empirycznych w celu ich znalezienia. Charakterystyka tych biomarkerów 
znacząco przyspieszyłaby diagnozę i otworzyła większe możliwości terapii tych zespołów.  
Słowa kluczowe: anatomia układu nerwowego, ból, psychosomatyka kliniczna 

Functional anatomy of the pain pathways and centers in brain in the context 

of clinical psychosomatics 

Abstract 
The chapter describes the anatomy of structures that transmit harmful stimuli, otherwise known as 
nociceptive stimuli. This chapter is illustrative and it contains up-to-date informations about pain system 
anatomy and psychosomatics. It was created on the basis of a literature review. Particular focus was on 
potential relationships of the nervous system with psychosomatic diseases and their clinical problems. 
Psychosomatic disorders are symptoms and complexes of symptoms defined as intermediate between the 
mental sphere and the somatic sphere. These include, for example, somatoform disorder, and chronic 
primary low back pain. The chapter discusses the issues of pain sensation receptors, which include type C 
and Aδ free nerve endings, the differences between them and biochemical processes occuring as a results 
of their irritation. The author also describes an original proposal, intended for empirical verification, about 
the role of the Runx1 gene in the development of primary pain. The Runx1 knockout procedure may lead 
to the transformation of the receptor from non-peptidergic to peptidergic. Therefore, there is a risk of 
disturbance of the peripheral homeostasis of substance P functions. The functional anatomy of the 

anterolateral tracts, which are considered to be the main one in the conducting of nociceptive informations, 
is discussed in the following. These connections include the following pathways: spino-thalamo-cortical, 
spinal-midbrain and spino-reticular. They differ from each other in the range of stimuli, which they 
respond as well as in the length of the path and connections. Next, the chapter is focused on the 
characteristics of the dorsal pathways, which were called as compensatory pathways becouse of their 
contribution to pain relapse following anterolateral injury. Relationships of the cerebral cortex and its 
connections with various types of pain also were considered. Important are prefrontal cortex regions and 
their projections into subcortical structures, as well as the insula and somatosensory cortex, which are most 
active during pain experiences. The next part of the chapter analyses the central sensitization process and 
its possible role in the development of psychosomatic diseases. Central sensitization is defined as 
biochemical processes within synaptic connections that incerease the sensitivity of central neurons to pain 
stimuli. Central sensitization is common in diseases such as: fibromyalgia, chronic lumbosacral pain and 
chronic fatigue syndrome. Tha last part of the chapter focuses on the analysis of current informations in the 
field of functional disorders, reffered to as psychosomatic. Among others, the author characterized a new 
disease entity proposal for ICD-11, called bodily distress syndrome. Its symptoms are related to the 
activation of following functional systems: cardiopulmonary/autonomic, gastrointestinal and musculo-
skeletal. There are also general symptoms, which are including memory, attention and other abnormalities. 
The main conclusion of this chapter concerns at the lack of specific biomarkers for functional disorders. 
This causes a need for further empirical research to find them. The characterization of these biomarkers 
could significantly speed up the diagnosis process and open up greater possibilities for the treatment of 
these syndroms.  
Keywords: nervous system anatomy, pain, clinical psychosomatics  
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Objawy psychosomatyczne w gastroenterologii dziecięcej 

– przegląd literatury  

1. Wstęp 

Objawy psychosomatyczne są to objawy fizyczne, których etiologia jest ściśle 

powiązana z czynnikami psychologicznymi. Mimo, że termin „psychosomatyka” został 

wprowadzony do medycyny już w 1818 roku przez J.Ch. Heinroth’a, nadal istnieje 

zauważalny deficyt, jeśli chodzi o możliwości leczenia oraz samą wiedzę o niniejszym 

zagadnieniu.  

Celem pracy było przedstawienie wybranych czynnościowych zaburzeń przewodu 

pokarmowego u dzieci oraz przedstawienie aktualnej wiedzy i doniesień naukowych 

na ten temat. W pracy poddano analizie następujące zaburzenia: czynnościowe nudności 

i wymioty, dysfagię, gałkę histeryczną (tzw. globus histericus), phagofobię, czynno-

ściowe bóle brzucha. 

Wspólnym element łączącym wszystkie powyższe dolegliwości jest ich psychiczne 

podłoże jako nadrzędny czynnik etiologiczny. Aktualnie zaburzenia czynnościowe 

można rozpoznać, gdy po odpowiedniej ocenie klinicznej obserwowanych objawów 

nie można przypisać innemu zaburzeniu somatycznemu. Do rozpoznania zaburzeń 

czynnościowych nie jest konieczne wykonywanie badań diagnostycznych. 

2. Nudności i wymioty czynnościowe 

Nudności oraz wymioty to objawy wielu schorzeń zarówno wieku dziecięcego, jak 

i pozostałych okresów życia. W licznych przypadkach możliwe jest odnalezienie pato-

logii, która jest ich czynnikiem etiologicznym. Mogą to być patomechanizmy dotyczące 

bezpośrednio przewodu pokarmowego, jak na przykład mikroorganizmy patogenne, 

lecz także uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. W części przypadków nudności 

bądź wymioty początkowo opisujemy jako idiopatyczne, czyli o etiologii niejasnej bądź 

nieznanej. Istotne jest wtedy monitorowanie stanu psychicznego pacjenta jako przy-

czyny dolegliwości.  

Kryteria Rzymskie IV [1], opublikowane w maju 2016 roku, wprowadziły termin 

zmieniający nazwę kategorii z „nudności z aerofagią” na „zaburzenia czynnościowe 

związane z nudnościami i wymiotami”. Wyróżniamy tutaj: zespół cyklicznych wymio-

tów, czynnościowe nudności i czynnościowe wymioty, zespół przeżuwania oraz aero-
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fagie. Kryterium diagnostycznym jest występowanie co najmniej jeden dzień w tygodniu 

nudności i/lub minimum jednego epizodu wymiotów w tygodniu. Etiologia czynno-

ściowych nudności jest niewystarczająco dobrze poznana. Istnieje, jednakże, połą-

czenie między występowaniem objawów czynnościowych a wpływem autonomicz-

nego układu nerwowego (AUN), czynników biologicznych, mechanicznych, psycho-

społecznych, skutków diety oraz mikroorganizmów występujących w układzie pokar-

mowym. Wystąpić może również zwiększona gęstość komórek tucznych w błonie 

śluzowej przełyku. Czynniki psychologiczne, takie jak stres, prowadzą do niefizjolo-

gicznych skurczów żołądka [2] oraz mają znaczący wpływ na proces wchłaniania, 

sekrecję śluzu i kwasu żołądkowego, a także funkcjonowanie kanałów jonowych [3]. 

Kontrola odbywa się za pośrednictwem nerwu błędnego oraz układu współczulnego. 

Informacje przekazywane są do pnia mózgu oraz zwoju kłębuszkowego, gdzie ma 

miejsce inicjacja odruchu wymiotnego [4]. Dlatego też, patologie układu autonomicz-

nego predysponują do powstawania nudności oraz wymiotów czynnościowych. Rów-

nież depresja, niepokój czy sytuacje stresowe, z którymi dziecko nie potrafi sobie 

poradzić są istotnym czynnikiem prowadzącym do schorzeń czynnościowych. Zabu-

rzenia czynnościowe objawiające się pod postacią somatyczną (czyli takie, których nie 

da się potwierdzić za pomocą żadnych badań obrazowych lub innych metod) dotyczą 

nawet 50% pacjentów placówek pediatrycznych [5]. Jednym z kryteriów rozpoznania 

choroby somatycznej jest wystąpienie co najmniej dwóch objawów gastroenterologicz-

nych – w tym przykładowo nudności oraz wymiotów. W badaniu przeprowadzonym 

na 243 dzieciach losowo wybranych spośród pacjentów Oddziału Psychofizjologii 

Uniwersyteckiej Kliniki Pediatrycznej w Skopje (Macedonia), u których istniała 

choroba somatyczna, u 10% występowały nudności bądź wymioty [5]. 

Diagnostyka nudności i wymiotów czynnościowych opiera się przede wszystkim na 

zebraniu obszernego wywiadu. Należy się skupić na dokładnej historii klinicznej, 

charakterystyce nudności, określeniu czasu ich występowania, częstotliwości, związku 

z posiłkami i współistniejących objawów ze strony przewodu pokarmowego, takich jak 

wymioty, poposiłkowe wzdęcia oraz zgaga. Również bardzo istotne jest skontrolowanie 

występowania objawów ze strony układu nerwowego, mogących wskazywać na zabu-

rzenia autonomiczne: migrenowych bólów głowy, problemów ze snem, chronicznego 

zmęczenia i zaburzeń psychicznych. U pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi 

przeprowadzenie licznych badań w tym: laboratoryjnych, ultrasonograficznych czy 

endoskopowych, w większości przypadków nie ukazuje patologii. Obszerne badania 

diagnostyczne, na przykład endoskopowe, w większości przypadków nie ukazują 

patologii. Nie mogą one jednak być pomijane w sytuacjach wystąpienia objawów 

alarmowych. Do objawów tych zaliczamy między innymi utratę masy ciała, czy też, 

obecność żółci bądź krwi w wymiocinach. U dziewcząt w okresie dojrzewania należy 

rozważyć możliwość wystąpienia ciąży. Inne schorzenia, jakie nie mogą zostać 

zlekceważone w kontekście długotrwałych nudności połączonych z innymi objawami 

bądź historią medyczną rodziny, to: choroby zapalne i alergiczne, celiakia, choroby 

trawienne oraz zakażenie Helicobacter pylori [6]. 

Dotychczas nie wyznaczono klinicznych wytycznych dotyczących leczenia nud-

ności i wymiotów czynnościowych. Istnieje niewiele badań potwierdzających skutecz-

ność stosowania określonych środków farmaceutycznych bądź metod niefarmaceu-
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tycznych. Rozważane jest stosowanie: środków przeciwdepresyjnych, ondansetronu, 

metoklopramidu i innych farmaceutyków [7]. Trwają również badania nad możliwością 

stosowania hipnoterapii. Przykładem jest wieloośrodkowe badanie z randomizacją 

przeprowadzone na 100 pacjentach w wieku 8-18 lat z 11 różnych szpitali holender-

skich, gdzie testowano, czy hipnoterapia daje lepsze efekty od standardowego leczenia 

nudności u dzieci [8]. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane. 

3. Przewlekłe bóle brzucha  

Przewlekły ból brzucha powszechnie występuje w dzieciństwie i dotyczy 0,3-19% 

dzieci uczęszczających do szkoły w Stanach Zjednoczonych i Europie. Początkowo 

określono go jako „nawracający ból brzucha” (RAP) w 1957 roku i został zdiagno-

zowany przez Apley i Naish jako „co najmniej trzy epizody bólu brzucha, dostatecznie 

silne, aby wpływać na ich aktywność przez okres dłuższy niż trzy miesiące”. Pedia-

tryczne kryteria Rzymskie II wprowadziły termin „zaburzenia czynnościowe związane 

z bólem brzucha” (AP-FGID); które obejmują: funkcjonalną dyspepsję (FD), zespół 

jelita drażliwego (IBS), migrenę brzucha (AM), funkcjonalny ból brzucha (FAP) i zespół 

czynnościowego bólu brzucha (FAPS). Przed postawieniem diagnozy, objawy musiały 

pojawiać się co tydzień przez 3 miesiące. Kiedy wprowadzono Kryteria Rzymskie III 

zmieniono trzy miesiące na dwa przed rozpoznaniem [9]. Kryteria Rzymskie IV 

uwzględniły 5 nowych jednostek chorobowych w tym 3 ośrodkowo-zależne. Trzy 

spośród nich łączą się z przyjmowaniem kanabinoidów i opioidów, a wcześniej nie były 

uwzględniane. Należą do nich: zespół cyklicznych wymiotów wywołanych kanabino-

idami, zaparcie wywołane opioidami, hiperalgezja przewodu pokarmowego wywołana 

opiodami inaczej zespołem jelita narkotycznego. Muszą być spełnione wszystkie 

kryteria takie jak: przewlekły lub często nawracający ból brzucha leczony opioidami 

w wysokich dawkach lub długotrwale. Obecna ani przebyta choroba układu pokarmowe-

go nie uzasadnia charakteru i nasilenia bólu, spełnione są 2 lub więcej z warunków 

takich jak: ból nasila się  lub nie ustępuje całkowicie podczas kontynuacji lub zwięk-

szania dawki leków narkotycznych, ból wyraźnie nasila się, jeśli dawka leków narko-

tycznych jest redukowana i zmniejsza się, gdy leki te są ponownie podane, występuje 

progresja epizodów bólu pod względem ich częstości, czasu trwania oraz nasilenia [1]. 

Nawracający ból brzucha może być źródłem poczucia nieszczęścia lub odwrotnie, 

doświadczenie nieszczęścia może objawiać się somatycznie jako ból brzucha. Dlatego 

ważne jest całościowe podejście do opieki nad pacjentami z bólem brzucha i/lub pro-

blemami emocjonalnymi [10]. Wydarzenia z wczesnego okresu życia oraz czynniki 

psychospołeczne, które będą modulować odczuwanie bólu i zachowanie objawowe 

pacjenta wpływają na fizjologię jelit [11]. Zróżnicowanie płci w mikrobiomie jelitowym 

na przestrzeni całego życia wiąże się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak 

lęk i depresja, a także z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Wiedza 

dotycząca oddziaływania mikrobiomu jelitowego na szlaki łączące jelita i mózg, która 

związana jest z objawami funkcjonalnego bólu brzucha nadal ewoluuje [10]. Za pomocą 

neuroprzekaźników oś jelito-mózg dwukierunkowo przekazuje sygnały z ośrodków 

poznawczych i emocjonalnych mózgu do przewodu pokarmowego. Bezpośrednie połą-

czenia między mięśniami trzewnymi, innymi strukturami narządów końcowych i ośrod-

kowym układem nerwowym (OUN) wpływają na szereg funkcji motorycznych, czucio-

wych, autonomicznych, immunologicznych i endokrynologicznych [11].  
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Bóle brzucha wiążą się ze zwiększonymi problemami emocjonalnymi, które z kolei 

nasilają upośledzenie czynnościowe [12], u dzieci i młodzieży skorelowane są z depresją, 

lękiem, doświadczaniem przemocy, poczuciem nieszczęścia i obniżoną oceną ogólnego 

stanu zdrowia w okresie dojrzewania. Siedemnastoletnia młodzież z bólem brzucha 

zgłaszała częstsze występowanie: depresji, lęku, zastraszania w szkole i gorszego stanu 

zdrowia niż osoby bez bólu brzucha [10]. Przeprowadzone badania w grupie młodzieży 

z nawracającymi bólami brzucha wykazały, iż są oni narażeni na działanie silniejszych 

codziennych stresorów niż młodzież bez bólu. Stres w literaturze jest definiowany 

w sposób niespójny obejmujący zarówno stresory, jak i reakcje na stres. Eksperci zapro-

ponowali definicję stresu, w której „stresor” to zdarzenia środowiskowe fizyczne oraz 

psychiczne, które negatywnie przekładają się na funkcjonowanie jednostki. Natomiast 

„stres” jest terminem odnoszącym się do zdarzeń środowiskowych i konsekwencji 

zdarzeń, które rozwijają się w wyniku narażenia na stresor. Stresory zaburzają ogólne 

funkcjonowanie organizmu, powodują spadek jakości życia oraz negatywnie wpływają 

na zdrowie psychiczne, a u młodzieży wpływały na zwiększenie objawów somatycz-

nych [13]. Młodzież z nawracającym bólem brzucha była dwukrotnie bardziej narażona 

na prześladowanie w szkole. Wraz z częstotliwością prześladowań w szkole objawy 

nasilały się, co może wskazywać na to, że doświadczanie przemocy szkolnej ma zna-

czący wpływ na samopoczucie emocjonalne wśród młodzieży. Konsekwencje soma-

tyczne takich wydarzeń to: lęk, depresja i objawy żołądkowo-jelitowe. Doświadczanie 

przemocy rówieśniczej może nie tylko okazać się bezpośrednią przyczyną trudności 

emocjonalnych, ale może też nakładać się na inne już istniejące lęki. Co ciekawe, 

cierpiący nastolatek może być bardziej podatny na prześladowanie ze strony innych. 

Ofiary zastraszania mają więcej objawów psychosomatycznych niż osoby, które nie są 

ofiarami złego traktowania. Wiele dzieci i nastolatków może wychodzić z założenia, że 

somatyczna prezentacja cierpienia emocjonalnego jest łatwiejsze niż przedstawianie 

niskiego nastroju lub lęku w domu, szkole, a także jest prostszą reakcją niż komuni-

kowanie cierpienia emocjonalnego [10]. 

Młodzi mężczyźni mogą zgłaszać wyższe wskaźniki drażliwości i towarzyszących 

jej objawów eksternalizacyjnych w porównaniu z lękiem lub depresją u młodych 

kobiet. Analizy korelacyjne wykazały, że drażliwość zgłaszana przez mężczyzn wiązała 

się z większym upośledzeniem psychospołecznym, odsetkiem lęku i objawów depresji 

i bólu niż u kobiet. U płci żeńskiej związana była ona tylko ze zwiększonymi objawami 

depresji. Stres opiekuna (np. lęk, objawy depresji, stres) był również wyraźnie zwią-

zany ze zwiększoną drażliwością tylko u mężczyzn [12].  

Funkcjonalne bóle brzucha mogą być powiązane z glutenem, który wpływa na 

rozwój i utrzymywanie się objawów u dorosłych oraz dzieci. Ciężko jest odróżnić 

wyraźne różnice między wykluczeniem glutenu, a złagodzeniem objawów związanych 

wyłącznie z zaburzeniami czynnościowymi. U pacjentów pediatrycznych dieta bezglu-

tenowa musi mieć wskazania medyczne i być ściśle kontrolowana, by nie doprowadzić 

do niedoborów żywieniowych. Potrzebne są dalsze prace i badania nad tym, aby 

określić częstość występowania i mechanizmy wrażliwości na gluten/pszenicę oraz ich 

znaczenie przed zaleceniem ograniczenia glutenu u dzieci z funkcjonalnymi bólami 

brzucha [11]. 
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4. Dysfagia  

Na czynność połykania składają się cztery fazy: ustna, refluks połykania, gardłowa 

i przełykowa. Aby przesuwanie kęsa z jamy ustnej w dół przełyku odbywało się sprawnie, 

każda z tych faz musi przebiegać prawidłowo. Dysfagią nazywamy zaburzenie której-

kolwiek z wymienionych faz lub kilku równocześnie, ale może dotyczyć również 

synchronizacji między nimi [14]. Przypadłość ta nie jest jednostką chorobową samą 

w sobie, a raczej niezwykle złożonym objawem, dotykającym wielu narządów oraz 

układów. W związku z tym nie ma jednoznacznych, wystandaryzowanych kryteriów 

rozpoznawania dysfagii [15]. 

Dysfagia dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, jednak w przeciwieństwie do 

dorosłych, organizm pacjentów pediatrycznych wciąż ulega przekształceniom, w wyniku 

czego nawet krótkotrwałe zaburzenia połykania mogą znacząco ograniczyć pobieranie 

niezbędnych składników odżywczych i tym samym wpłynąć na rozwój dziecka [14]. 

Wynika z tego, że nawet niewielkie zaburzenia połykania mogą się przyczynić do długo-

trwałych, poważnych problemów zdrowotnych. Dysfagia wpływa również na życie spo-

łeczne osoby nią dotkniętej, ponieważ opór przed połykaniem często powoduje wstyd 

przed jedzeniem w towarzystwie innych osób, w związku z czym pacjent odosabnia się 

na czas spożywania posiłków i tym samym może pozbawiać się okazji do interakcji 

z rówieśnikami, która jest istotna dla prawidłowego rozwoju, funkcjonowania i dobrego 

samopoczucia dziecka [16]. Problem zaburzonego połykania dotyka ok. 1% dzieci 

ogólnej populacji, jednak odsetek ten jest znacznie wyższy wśród niektórych grup 

klinicznych (np. dzieci z porażeniem mózgowym) [14]. 

Wyróżnia się wiele przyczyn trudności z połykaniem. Mogą się one opierać na pod-

łożu m.in.: neurologicznym, gastroenterologicznym, immunologicznym czy też psycho-

somatycznym [17]. Dysfagia może również okazać się zaburzeniem złożonym i wielo-

czynnikowym, w wyniku czego często do jej prawidłowego leczenia niezbędna jest 

współpraca specjalistów z różnych dziedzin. W celu rozpoznania dysfagii należy naj-

pierw wykluczyć szereg innych schorzeń przyczyniających się do zaburzeń motoryki 

przełyku. Do takich schorzeń należą: choroba refluksowa przełyku, eozynofilowe 

zapalenie przełyku, zmiany błony śluzowej oraz zmiany strukturalne przełyku [1]. 

Z kolei, aby rozpoznać dysfagię psychogeniczną, w literaturze medycznej zwaną również 

dysfagią czynnościową lub lękiem przed połykaniem, należy wykluczyć wszystkie 

inne możliwe towarzyszące objawy tj.: ból w jamie ustnej, dyskomfort przy spożywaniu 

pokarmu (np. w wyniku obecności sondy pokarmowej) lub zaburzenia czucia (np. 

nadwrażliwość) [14]. Ze względu na to, że przyczyny dysfagii mogą być niezwykle 

różne, należy przeprowadzić szybką i dokładną diagnostykę, ponieważ dopiero wtedy 

ustalić można odpowiedni plan leczenia. 

Dysfagii czynnościowej często towarzyszy uczucie pozostawania fragmentu pokarmu 

albo innego ciała obcego w przełyku bez realnego występowania przeszkody w gardle. 

Zwykle występuje ono w górnej okolicy za mostkiem. Objaw ten nazywany jest globus 

hystericus „gałką histeryczną”. Należy przyjrzeć się czy u pacjenta nie występują 

zachowania obsesyjno-kompulsywne lub depresja, ponieważ przypadłość ta ma podłoże 

czysto emocjonalne. Wskaźnik występowania kuli histerycznej na 100 000 badanych 

wynosi 1,3 wśród osób między 5. a 14. rokiem życia i 3,9 wśród osób między 15. a 24. 

rokiem życia i jest wyższy u płci żeńskiej [18]. Ostatnio w literaturze naukowej często 
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wspominanym zjawiskiem współtowarzyszącym dysfagii czynnościowej jest phago-

phobia, która może być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju trudności poły-

kania. W obecnym systemie diagnostycznym DSM-5 phagophobia znajduje się za-

równo wśród zaburzeń jedzenia, jak i wśród fobii, w kategorii „inne” [19]. Phagophobia, 

lęk przed zakrztuszeniem, może zostać zdiagnozowana tylko w przypadku wykluczenia 

innych chorób psychiatrycznych, mogących prowadzić do rozwoju dysfagii psycho-

gennej. Do jej objawów należy odmawianie połykania pokarmów stałych, niechęć 

przyjmowania tabletek lub może ona towarzyszyć nieprawidłowościom anatomicznym 

czy fizjologicznym [20]. Podczas zbierania wywiadu od takich pacjentów, często 

odnotować można traumatyczne wydarzenie związane z zakrztuszeniem. W literaturze 

fobia ta bywa opisywana wśród dzieci, rzadziej jest wspominana u dorosłych [21]. 

Przypadłość ta jest względnie rzadko spotykanym schorzeniem lękowym [20].  

Terapia dysfagii psychogenicznej powinna być szybko wdrożona ze względu na to, 

że może mieć znaczący wpływ na kondycję psychiczną oraz fizyczną pacjenta. Często 

przyczynia się do szybkiej utraty masy ciała, rozwinięcia depresji, a także anoreksji. 

Przeprowadzone, przez Verdonschot R.J.C.G. i wsp., badanie wśród dorosłych pacjentów 

z dysfagią wskazuje, że poziom lęku i depresji u pacjentów doświadczających zaburzenia 

w połykaniu jest wyższy niż u pacjentów zdrowych [16]. 

Do powszechnie stosowanych technik terapeutycznych zalicza się podawanie dziecku 

jedzenia o łatwiej przyswajalnej konsystencji, a także nauczanie przekształcania kęsa 

pokarmu tak, aby był on rozdrobniony lub bardziej gładki. Stosować można również 

specjalny sprzęt, który ułatwia spożywanie pokarmu [14]. Skuteczną terapią zastosowaną 

u starszej, dwudziestoletniej pacjentki, przedstawia Sahoo S. i wsp., wykazując, że 

psychoterapia, polegająca na wdrożeniu ćwiczeń rozluźniających mięśnie i stworzeniu 

listy pokarmów – od jedzenia wywołującego najmniejszy strach u pacjenta do takiego, 

który wzbudza największą obawę przed zakrztuszeniem. Pożywienie to należy w eta-

pach wdrażać do diety pacjenta, który powinien je konsumować w obecności psycho-

terapeuty [20]. Zastosowanie takiego rozwiązania opisano u 15-letniej dziewczynki, 

jednak nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów. Zdecydowano się, więc na wdro-

żenie leczenia za pomocą niewielkich dawek aripiprazolu w celu zredukowania lęku 

u pacjentki. Po 2 tygodniach zakres spożywania produktów stałych znacznie się po-

większył [19]. Odnotowano również próby leczenia pacjentów za pomocą hipnozy [22]. 

Aktualnie nie ma określonych standardów leczenia dysfagii na podłożu lękowym [19]. 

Istniejąca literatura na temat dysfagii psychogenicznej wśród pacjentów pediatrycz-

nych jest ograniczona. Nie przeprowadzono wielu badań, które sprawdzałyby w jakim 

stopniu lęki i depresja przyczyniają się do rozwoju dysfagii czynnościowej wśród dzieci. 

Nie ma również dowodów na to, że stres bezpośrednio przyczynia się do jej powstania. 

W piśmiennictwie opublikowano jedynie przypadki starszych pacjentów, którzy ze 

względu na stres, jaki wywoływało na nich otoczenie czy okoliczności, spożywali 

w pośpiechu i nieuwadze posiłki, co spowodowało zagrażające życiu zakrztuszenie,  

a w konsekwencji rozwój phagofobii [20]. Również obserwacja zakrztuszenia przez 

bliską osobę może spowodować powstanie traumy, na tle której dochodzi do rozwinięcia 

dysfagii psychogennej na tle stresowym [19]. 
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5. Podsumowanie 

Celem pracy była analiza wpływu stresu i lęku na występowanie objawów gastro-

enterologicznych wśród pacjentów pediatrycznych. Wykonany został przegląd piśmien-

nictwa, który skupiał się na analizie trzech grup symptomów: wymiotów i nudności 

czynnościowych, dysfagii, a także bólów brzucha.  

Nudności i wymioty są objawami licznie opisywanymi w literaturze naukowej. 

Często współistnieją z chorobami układu pokarmowego albo z uszkodzeniem neurolo-

gicznym. Dopiero w przypadku wymiotów o niejasnej etiologii, po wykluczeniu innych 

przyczyn, można wysunąć podejrzenie ich rozwoju na podłożu psychologicznym. Prze-

gląd bibliografii wykazał, że zarówno kryteria diagnostyczne, jak i leczenie nudności 

i wymiotów nie są wystarczająco dobrze poznane.  

Analiza literatury dotyczącej dysfagii wykazała, że dotychczasowe badania młodych 

pacjentów skupiały się na dysfagii na podłożu neurologicznym, najczęściej wśród 

dzieci z porażeniem mózgowym. Etiologia trudności z połykaniem może być bardzo 

złożona i dopiero wykluczenie innych możliwych przyczyn pozwala na zdiagnozowanie 

dysfagii psychogennej, co tłumaczy niewielką ilość publikacji przypadków dysfagii 

o tej etiologii. W literaturze medycznej opisywane są „bolus histericus”, a więc kula 

histeryczna, a także phagophobia – lęk przed zakrztuszeniem, które traktuje się jako 

coraz częstsze przyczyny dysfagii.  

 Ból brzucha jest objawem mało specyficznym, który towarzyszyć może wielu 

jednostkom chorobowym: od schorzeń z dziedziny gastroenterologii, przez niewła-

ściwą dietę, aż do zaburzeń zdrowia psychicznego. Badania naukowe dowodzą, że ból 

brzucha może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem przewlekłego stresu lub innych 

silnie nacechowanych negatywnych emocji, a nawet depresji. Wykazano, że wystę-

powanie bólów brzucha może wyzwalać stresogenne czynniki środowiskowe tj. prześla-

dowanie dziecka w szkole, co w następstwie przyczynia się do nasilenia dolegliwości 

bólowych. Wciąż pojawiają się nowe doniesienia naukowe, które analizują podłoże 

powstania psychosomatycznego bólu brzucha. 

Istotnym ograniczeniem analizy literaturowej powyżej opisanych objawów była 

ograniczona liczba badań naukowych skupiających się na grupie klinicznej składającej 

się z pacjentów pediatrycznych. 

Podsumowując, zły stan zdrowia psychicznego pacjenta wpływa na objawy gastro-

enterologiczne. Może on je nasilać lub przyczyniać się do ich rozwinięcia. Literatura 

medyczna na temat powyżej opisanych objawów wśród pacjentów pediatrycznych jest 

jednak zbyt uboga, obejmuje przede wszystkim doniesienia kazuistyczne, co sprawia, 

iż nie można jednoznacznie potwierdzić, że lęk, stres i depresja są bezpośrednią i jedyną 

przyczyną ich powstawania. Niejednokrotnie w przypadkach, w których podejrzewa 

się rozwój powyższych symptomów na podłożu psychologicznym, pacjent wykazuje 

również inne problemy zdrowotne, które przyczynić się mogą do złożonej etiologii, co 

utrudnia kwalifikację objawu jako symptomu czysto psychosomatycznego. Wymagane 

jest przeprowadzanie dalszych badań w zakresie etiologii, częstości występowania, 

a również leczenia omawianych objawów. W celu poszerzenia aktualnie istniejącego 

stanu wiedzy należy również bardziej skupić się na analizie stresu jako podstawowej 

przyczynie nudności i wymiotów, bólów brzucha oraz dysfagii wśród pacjentów 

pediatrycznych. 
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Objawy psychosomatyczne w gastroenterologii dziecięcej – przegląd literatury 

Streszczenie 
W obecnych czasach stres, lęk i depresja są powszechnymi problemami dotyczącymi wielu pacjentów 

pediatrycznych. Narażone na wiele stresu, prześladowań w szkole i złą atmosferę w domu dzieci wykazują 

wiele objawów ze strony układu pokarmowego. Negatywne emocje manifestują się w sposób somatyczny 

i mogą przybierać postać: bólu brzucha, nudności z wymiotami czy dysfagii.  
Celem pracy było wykazanie związku między objawami na tle psychosomatycznym a chorobami 

gastroenterologicznymi wśród dzieci i młodzieży oraz przybliżenie ich specyfiki.  

Dokonano przeglądu i porównania literatury z zakresu psychologii, psychiatrii i gastroenterologii pedia-

trycznej.  
Dysfagia często jest zaburzeniem wieloczynnikowym, może jednak okazać się, że jej podłoże jest 

wyłącznie emocjonalne. W literaturze opisuje się rozwój dysfagii z fobii przed zakrztuszeniem oraz wyka-

zano skuteczność neuroleptyków w terapii trudności połykania. W kwestii nudności oraz wymiotów, 

zazwyczaj nie jest możliwa standardowa diagnostyka ze względu na głównie psychiczne podłoże ich wystę-
powania, gdzie stres oraz depresja odgrywają zasadniczą rolę. Również terapia nie została całkowicie sprecy-

zowana i trwają nad nią badania. W przypadku bólów brzucha genezą może być narażenie na zbyt inten-

sywne czynniki stresogenne.  

Przeprowadzona analiza wykazała korelację pomiędzy stanem psychicznym pacjenta a występowaniem 
powyżej wymienionych symptomów oraz stwierdzenie konieczności wykonania bardziej dogłębnych badań. 

Słowa kluczowe: psychosomatyka, stres, dzieci, gastroenterologia 

Psychosomatic symptoms in pediatric gastroenterology – literature review 

Abstract 

Nowadays, stress, anxiety and depression are common problems that affect many pediatric patients. 

Children exposed to a lot of stress and harassment at school and at home show many signs from the 
digestive system. Negative emotions manifest themselves somatically and can take the form of abdominal 

pain, nausea with vomiting or dysphagia.  

The aim of the study was to demonstrate the relationship between psychosomatic symptoms and gastro-

enterological diseases among children and adolescents, as well as the approximation of their specificity.  
The literature on pediatric psychology, psychiatry and gastroenterology was reviewed and compared. 

Dysphagia is often a multifactorial disorder, but it may turn out to be purely emotional. The literature 

describes the development of dysphagia from phagophobia and has shown the effectiveness of neuroleptics 

in the treatment of dysphagia. In terms of nausea and vomiting, which can arise from psychological 
problems, where stress plays a pivotal role, they can not be diagnosed with standard techniques. Therapy of 

nausea has not been specified yet and research is ongoing. In the case of abdominal pain and diarrhea, the 

genesis may be exposure to too intense stressors. 

The result of the analysis has shown that the correlation between the patient's mental state and the presence 
of the above-mentioned symptoms exists and the procedure of in-depth research is required. 

Keywords: psychosomatics, stress, children, gastroenterology 
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Interdyscyplinarne laboratorium –  

model współpracy tworzącej wartość 

1. Wprowadzenie 

Diagnostyka in vitro stanowi zasadniczą część opieki zdrowotnej. Badania laborato-

ryjne stanowią najtańsze źródło informacji diagnostycznej. Szacuje się, że są podstawą 

około 60% decyzji lekarskich, generując przy tym około 10% kosztów opieki zdro-

wotnej. Właściwy dobór oraz należyta interpretacja czynią je jednym z elementów decy-

dujących o skuteczności i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia [1]. Wpływ 

wyników badań laboratoryjnych na wysoki odsetek wszystkich decyzji klinicznych 

powoduje, że diagności laboratoryjni mają niejako zawodowy obowiązek ciągłej opty-

malizacji pracy laboratorium [2]. Opieka zdrowotna oparta na współdziałaniu nadaje 

nowy wymiar odpowiedzialności specjalistów medycyny laboratoryjnej. Partnerstwo 

ze strony diagnostów laboratoryjnych należy rozumieć jako świadczenie komplek-

sowych usług we współpracy z innymi przedstawicielami środowiska medycznego. 

Należy podkreślić, że fundamentami działań interdyscyplinarnych zespołów są: współ-

odpowiedzialność, wspólne zaangażowanie oraz dzielenie się posiadaną wiedzą 

i informacjami [3]. 

Opieka skoncentrowana na pacjencie realizowana w tradycyjnych warunkach 

(w laboratoriach i gabinetach lekarskich), dzięki rewolucji informatycznej i technolo-

gicznej, coraz częściej realizowana jest także w formule on-line. W celu optymalizacji 

procesów i zwiększania wydajności operacyjnej niezbędne są zatem inwestycje 

w zautomatyzowane instrumenty poprawiające płynność pracy, czy rozwiązania informa-

tyczne pozwalające na szybkie udostępnianie wyników badań [3]. 

Pacjenci i społeczeństwo są coraz bardziej mobilni, a ich dokumentacja kliniczna 

jest dostępna z dowolnego miejsca, także poza konsultacjami klinicznymi. Dlatego też 

powinna dostarczać spójnego przekazu. Zauważalnie zwiększa się również zaangażo-

wanie samych pacjentów. Podkreśla się potrzebę dostarczania pacjentom rzetelnych 

informacji, a działania powinny być skierowane w sposób szczególny do osób z niższym 

wykształceniem [4]. Konieczne jest zrozumienie ograniczeń, z którymi zmagają się 

niektóre osoby. Interpretacja wyników badań przez pacjentów wiąże się z umiejętnością 

liczenia, czytania i pisania. W przypadku wyników przekazywanych w postaci kolumn 

czy tabel wiele osób nie dostrzega różnicy między wartościami reprezentującymi drobne, 

niechciane odchylenia i tymi, które są większe i istotne z klinicznego punktu widzenia. 

Ponadto sprawozdania z wyników badań przedstawiają zwykle kilkanaście lub więcej 

wyników jednocześnie. Niejednokrotnie są one oznaczone niezidentyfikowanymi skró-

tami, nieznanymi jednostkami i brakiem wskazówek co do tego, czy wyższe wartości 

reprezentują pozytywny czy negatywny trend. Pokonanie tej bariery i zrozumienie 

                                                                   
1 a.ochocinska@ipczd.pl, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut 

„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, https://czd.pl/strony/dzialalnosc-kliniczna/zaklady/zaklad-biochemii-

radioimmunologii-i-medycyny-doswiadczalnej. 
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treści mogą być łatwiejsze dzięki zastosowaniu kolorów i rycin [5]. Taki rodzaj 

przekazu nie zwalnia jednak lekarza z obowiązku upewnienia się o zrozumieniu przez 

pacjenta otrzymanej informacji w kontekście historii jego stanu zdrowia. Rozwiązania 

informatyczne bardziej zorientowane na pacjenta mogą również ułatwić ten proces [6].  

Coraz częściej zarówno pacjenci, jak i lekarze traktują specjalistów medycyny labo-

ratoryjnej jako autorytatywne źródło informacji [6]. Część pacjentów, w szczególności 

osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe, posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu 

medycyny laboratoryjnej niezbędny do samokontroli parametrów diagnostycznych 

w procesie leczenia [7, 8]. Jednak z uwagi na szeroką ofertę testów przeznaczonych do 

użytku domowego oraz ich łatwą dostępność również tę grupę pacjentów należy edu-

kować w sposób ciągły [6].  

Warto zauważyć, że bardzo nieliczne błędy, występujące w procesie diagnostycznym, 

występują zwykle w fazie przedanalitycznej lub poanalitycznej, na którą diagności 

laboratoryjni mają bezpośrednio najmniejszy wpływ [9]. W początkowej fazie (przed-

analityczna) to lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta, a następnie decyduje, które diagno-

styczne testy laboratoryjne byłyby najbardziej odpowiednie. Zlecanie błędnych, 

niepotrzebnych testów, a nie zlecanie potrzebnych reprezentuje typowe przykłady 

błędów występujących w tej fazie. Na tym etapie kluczowe jest również odpowiednie 

przygotowanie pacjenta do badania. W ostatniej fazie (poanalityczna) lekarz zlecający 

czyta i interpretuje wyniki badań, a następnie określa najbardziej odpowiedni plan 

leczenia. Komunikuje również wyniki i plan leczenia pacjentowi, stąd istotne wydaje 

się właściwe rozumienie otrzymanych z laboratorium informacji przez każdą ze stron. 

Ta ważna obserwacja dostarcza cennych wskazówek na temat przyszłej roli medycyny 

laboratoryjnej. W coraz większym stopniu działalność specjalistów medycyny labo-

ratoryjnej jest bowiem realizowana poza pracowniami, dodając wartość do wysokiej 

jakości usług świadczonych w laboratorium. Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia 

w opracowywaniu wysokiej jakości odczynników, testów i instrumentów, a także reali-

zowanych programach standaryzacji, harmonizacji i oceny jakości należy przyjąć, że 

każdorazowo pacjent uzyskuje wyłącznie informacje odzwierciedlające rzeczywisty 

stan jego zdrowia.  

Poza inwestycją w rozwój kompetencji miękkich i wypracowaniu modelu współ-

pracy tworzącej wartość, priorytetem, a zarazem koniecznością wydaje się być moder-

nizacja infrastruktury laboratoriów.  

Zmienia się klimat. Do Europy zaczynają docierać choroby zakaźne. Nowoczesna 

infrastruktura będzie coraz potrzebniejsza. Laboratoria, w szczególności laboratoria 

medyczne są i będą niezbędną częścią infrastruktury każdego kraju. Transformacja śro-

dowiska pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych usprawniłaby proces 

uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych, zmniejszyłaby całkowite 

koszty opieki oraz wzmocniła pozytywne doświadczenia pacjentów i klinicystów. Dosto-

sowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb nowoczesnej medycyny laboratoryjnej, 

w tym rearanżacja przestrzeni laboratoryjnej zwiększyłaby bezpieczeństwo i ergonomię 

pracy, stworzyłaby personelowi elastyczne środowisko sprzyjające twórczej, ekspe-

rymentalnej pracy.  

Nowym wymiarem odpowiedzialności specjalistów medycyny laboratoryjnej jest 

znacznie większe zaangażowanie w zapewnianie opieki zdrowotnej oraz partnerstwo 
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w zespołach opieki (zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej). W publikacji omówiona 

zostanie w sposób szczegółowy współpraca trójstronna pomiędzy pacjentem, lekarzem 

i diagnostą laboratoryjnym. Celem pracy jest przedstawienie przykładowych obszarów 

współpracy pracowników laboratoriów z poszczególnymi interesariuszami: pacjentami 

oraz lekarzami opieki ambulatoryjnej i szpitalnej (rys. 1).  

 

Rysunek 1. Przykładowe obszary współpracy pracowników laboratoriów z interesariuszami,  

opracowanie własne na podstawie [6] 

2. Wspieranie potrzeb pacjentów 

Wdrażana sukcesywnie od 1978 roku deklaracja Alma-Ata [10] umożliwia pacjen-

tom uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie zdrowia, dzięki czemu 

pacjent może stać się partnerem w leczeniu i podejmować świadome decyzje wspierane 

wiedzą specjalistów. Należy jednak pamiętać, że pacjenci nie stanowią jednorodnej 

grupy. Wielu pacjentów żyje z przewlekłymi schorzeniami, a z powodu konieczności 

ciągłego monitorowania stanu swojego zdrowia posiada większą wiedzę w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej [7, 8]. Inni wykonują badania laboratoryjne okazjonalnie, 

wyłącznie podczas badań przesiewowych stąd niezbędne, aby każdorazowo wynik 

zawierał jasno sprecyzowane informacje o wartościach fizjologicznych i patologicz-

nych. Aby wszyscy pacjenci mogli w pełni i świadomie uczestniczyć w procesie 

leczenia muszą posiadać ogólne informacje dotyczące funkcjonowania laboratorium. 

Angażując się we własną opiekę powinni wiedzieć: 

 jakie badania lub testy są sugerowane; 

 do czego służą poszczególne testy laboratoryjne i jakie choroby mogą ziden-

tyfikować; 

 jakie są ograniczenia poszczególnych testów; 

 jak przygotować się do badania; 

 jak jest interpretowany test; 

 jaki jest przewidywany czas oczekiwania na wyniki; 

 kto jest odpowiedzialny za przekazywanie pacjentom wyników. 
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Każdorazowo pacjentom należy pomóc w zrozumieniu języka używanego w wyja-

śnianiu wyników badań. Doprecyzowania wymaga między innymi użycie stwierdzenia 

„norma”. Czy norma dotyczy indywidualnego pacjenta, czy rozumiana jest w kon-

tekście całej populacji. Ważne, aby upewnić się, że pacjent jest skutecznie poinformo-

wany. Pacjenci, którzy czują się dobrze poinformowani rzadziej szukają informacji, 

dlatego też potrzeba narzędzi zwiększających świadomość luk w wiedzy społeczeństwa. 

Jest to szczególnie ważne, u tych którzy mogą mieć mniejsze zasoby, tj. u osób 

z niższym wykształceniem i niższymi dochodami. Takie osoby wydają się mieć złudne 

poczucie bycia wyjątkowo dobrze poinformowanymi, gdyż: po pierwsze posiadają 

niewielki zasób wiedzy, po drugie – nie mają zdolności poznawczych do rozpoznania 

zakresu swoich ograniczeń [4].  

Zwrot w kierunku medycyny spersonalizowanej wymusza niejako zmianę myślenia 

o pacjentach jako o jednostkach, a czyniąc to należy przewidywać, że znaczenie po-

pulacyjnych przedziałów referencyjnych będzie się zmniejszać [11].  

Dobra praktyka sugeruje, aby pacjent był informowany o rzeczywistym odczycie 

testu, nie tylko o opisie. Idealną sytuacją jest podawanie pacjentowi zarówno wyniku, 

jak i interpretacji. Istotne, choć często bagatelizowane jest informowanie pacjentów 

o negatywnych (ujemnych) wynikach badań laboratoryjnych. 

Najlepszym sposobem na wspólne podejmowanie decyzji jest dzielenie się z infor-

macjami, a także wspólne omawianie wyników w kontekście całej historii choroby. 

Pacjent jako współuczestnik procesu powinien mieć aktualne informacje dotyczące 

rozpoznanych chorób, przeprowadzonych i planowanych badań laboratoryjnych, wdra-

żanego leczenia i przepisanych leków. W erze elektroniki nie jest to ani trudne, ani 

kosztowne. Specjaliści medycyny laboratoryjnej mogą odpowiadać na potrzeby 

pacjentów zapewniając wsparcie edukacyjne, w tym informując o przedziałach refe-

rencyjnych, interpretacji wyników, a także w zakresie badań wykonywanych poza 

laboratorium (tzw. point-of care testing, POCT). Wdrażanie uzgodnionych zasad 

i praktyk wymaga jednak wspólnego podejmowania decyzji i zwiększenia dostępności 

laboratorium. 

3. Wspieranie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w opiece 

ambulatoryjnej 

Wcześniejsze dokumentowanie danych pacjentów było czasochłonnym, kosztow-

nym i obarczonym błędami zadaniem – zmieniło to wprowadzenie oprogramowania do 

elektronicznej dokumentacji medycznej (electronic medical records, EMR). Dziś orga-

nizacje opieki zdrowotnej, każdej wielkości i specjalności, zapewniają dokładniejsze 

leczenie i zwiększoną wydajność dzięki zastosowaniu systemów informatycznych. 

Rozszerzone korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej przez lekarzy 

umożliwia lepsze rozpoznanie i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, weryfikację 

założeń diagnostycznych i szybsze wdrażanie leczenia. Aby jednak klinicysta mógł 

skuteczne wspierać się EMR musi mieć dostęp do wysokiej jakości oprogramowania 

udostępniającego mu aktualne, kompletne i istotne do interpretacji informacje w odpo-

wiednim czasie. Niezwykle istotna jest znajomość rozszerzonych funkcji oprogramo-

wania, w tym paneli doradczych. Kluczową rolę odgrywa w tej kwestii kompatybil-

ność laboratoryjnych systemów informatycznych (laboratory information system, LIS) 

z systemami informatycznymi szpitali/przychodni (hospital information system, HIS) [12]. 
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Większość przychodni lekarskich oferuje aktualnie usługi online, które są szybkie, 

łatwe i bezpieczne. 

Umożliwia się pacjentom (lub ich opiekunom, za odpowiednią zgodą) rezerwo-

wanie lub odwoływanie wizyt, zamawianie recept, przeglądanie części elektronicznej 

dokumentacji medycznej, w tym wyników badań oraz korespondencję kliniczną. Usługi 

te umożliwiają jednocześnie lekarzom rodzinnym wsparcie pacjentów w zakresie ich 

potrzeb zdrowotnych. Pacjent ma możliwość łatwej identyfikacji swojego lekarza, pie-

lęgniarki lub innego pracownika służby zdrowia. Swoje wyniki badań może przeglądać, 

gdy tylko zostaną udostępnione w systemie [5]. Usprawnia to wspólne podejmowanie 

decyzji, poprawia partnerstwo oparte na zaufaniu, jednocześnie umożliwiając pacjentom 

większą kontrolę nad swoim stanem zdrowia i wzięcie odpowiedzialności. Takie po-

dejście może prowadzić do poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów. Szcze-

gólną uwagę należy, jednak zwrócić na zapewnienie bezpieczeństwa udostępnianych 

danych. Zaleca się aby każdorazowo pacjenci byli informowani o potencjalnych nie-

bezpieczeństwach związanych z dostępem online [13]. Kształcenie pacjentów i ich 

opiekunów w zakresie rozumienia wyników badań może przynosić wymierne korzyści. 

Istnieje spora grupa pacjentów zainteresowanych uzyskiwaniem szczegółowych infor-

macji diagnostycznych bezpośrednio od specjalistów medycyny laboratoryjnej. Istotne 

zatem, aby pacjenci poza możliwością przeglądania swoich danych mieli możliwość ich 

pełnego zrozumienia i konsultacji. Tworzenie elektronicznych zasobów edukacyjnych 

dla pacjentów i personelu pomaga lepiej zrozumieć realizowane usługi w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej. Należy podkreślić, że diagnostyka in vitro stanowi zasad-

niczą część opieki zdrowotnej. W medycynie prewencyjnej jest stosowana w celu 

oceny ryzyka wystąpienia choroby lub wykrywania jej wczesnej, bezobjawowej fazy, 

natomiast w medycynie naprawczej ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu 

decyzji lekarskich dotyczących rozpoznawania choroby, leczenia oraz monitorowania 

jej przebiegu [1]. Narzędzia, umożliwiające elektroniczne raportowanie, pomagają 

informować, kiedy usługa została wykonana, przez kogo oraz umożliwiają dialog 

w przypadku ewentualnych problemów. Specjaliści medycyny laboratoryjnej odgrywają 

kluczową rolę we wspomaganiu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczących 

usługi ambulatoryjne. Wsparcie, będące częścią procesu podnoszenia jakości, może 

obejmować: współtworzenie specjalistycznych zasobów edukacyjnych udostępnianych 

pacjentom, raportowanie usług diagnostycznych online, merytoryczne konsultacje 

diagnostyczne, a także pomoc w zarządzaniu badaniami POCT (rys. 1). 

4. Wspieranie lekarzy w opiece szpitalnej 

Klinicyści szpitalni jako bezpośredni użytkownicy testów laboratoryjnych w dużej 

mierze określają wachlarz dostępnych badań. Czynnikiem wpływającymi na dobór 

świadczonych usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jest profil jednostki (obsługi-

wane specjalizacje kliniczne), a także zakres usług świadczonych jako „ostre” i „nieostre”. 

Optymalizacja obszaru pracy laboratoriów wymaga, aby specjaliści medycyny labo-

ratoryjnej nawiązali bliskie relacje z kierownikami klinik wszystkich specjalności. 

Taka współpraca ułatwia aktualizację potrzeb i prowadzi do wspólnych propozycji 

zwiększania wartości medycyny laboratoryjnej dla pacjentów. W ramach współpracy 

trójstronnej (pacjent–lekarz–diagnosta laboratoryjny) laboratorium kliniczne powinno 

rozważyć również sposoby realizacji usług. Wsparcie POCT w szpitalnym oddziale 
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ratunkowym (SOR), na oddziale intensywnej terapii (OIOM) czy w innych newral-

gicznych klinikach, może umożliwić szybsze dostarczanie wyników niż w przypadku 

realizacji usług bezpośrednio w laboratorium. Klinicyści oczekują przy tym przede 

wszystkim, że dostarczane wyniki będą charakteryzowały się równie wysokim pozio-

mem jakości analitycznej. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze doceniają znaczenie 

fazy przedanalitycznej jako składnika jakości, nad którą de facto mają kontrolę. Jest 

mało prawdopodobne, aby zdawali sobie sprawę ze zmienności wyników uzyskiwanych 

różnymi metodami, a tym samym ograniczonych możliwościami odnoszenia wyników 

uzyskiwanych w jednym miejscu, do uzyskiwanych w innym. Stanowi to w wielu przy-

padkach poważny problem, dotyczący zastosowania krajowych wytycznych praktyk 

klinicznych. Znaczenie harmonizacji w medycynie laboratoryjnej powinno zostać prze-

kazane lekarzom przez specjalistów medycyny laboratoryjnej w ramach opieki zdro-

wotnej opartej na współpracy. Starsi klinicyści najczęściej dobrze rozumieją znaczenie 

kliniczne wyników laboratoryjnych, jednak młodsi lekarze i inni specjaliści służby 

zdrowia mogą wymagać pomocy przy interpretacji wyników [14]. Aktualne dowody 

wskazują, że edukacja medyczna w zakresie badań laboratoryjnych jest niewystar-

czająca i że młodsi lekarze nie czują się pewnie w interpretowaniu nawet typowych 

badań laboratoryjnych. Wparcie ze strony personelu laboratorium może przybierać różne 

formy, w tym komentarzy interpretacyjnych do wydawanych sprawozdań z wyników 

badań (potocznie zwanych wynikami), powiadomień telefonicznych o wartościach 

krytycznych oraz możliwości merytorycznego dialogu [15]. Ważne, aby zapewnić 

wysoką jakość komentarzy interpretacyjnych przekazywanych przez personel labora-

torium. Komentarze powinny być ukierunkowane na pacjenta i odpowiadać na ukryte 

lub wyraźnie zadane przez wnioskującego lekarza pytanie. Istnieje wiele przypadków, 

w których wartość wyniku laboratoryjnego może zostać znacznie zwiększona przez 

dołączony komentarz. Przykłady obejmują: nieoczekiwane wyniki spowodowane inter-

ferencją (np. w testach immunochemicznych), wykrycie przez laboratorium niespo-

dziewanych cząsteczek (makroprolaktyna, makroamylaza, makroTSH) czy konieczność 

rozszerzenia pierwotnego zlecenia o badanie tzw. refleksyjne (np. identyfikacja mono-

klonalnego białka w wykonanej wcześniej elektroforezie surowicy) [14]. Brak harmo-

nizacji informacji laboratoryjnych, nie tylko pod względem metodologii analitycznej, 

ale także jednostek miary, przedziałów referencyjnych i granic decyzyjnych jest kolej-

nym czynnikiem napędzającym konieczność dodawania komentarzy w celu przezwy-

ciężania przeszkód w klinicznej interpretacji danych laboratoryjnych. Wsparcie inter-

pretacyjne jest podstawową kompetencją specjalisty medycyny laboratoryjnej, a jego 

szczegóły powinny zostać uzgodnione między interesariuszami [16]. Z doświadczeń 

jednostek wdrażających współpracę interdyscyplinarną wynika, że taki układ może 

znacznie poprawić jakość opieki i zmniejszyć koszty przypadające na jednego pacjenta 

poprzez skrócenie czasu postawienia diagnozy, zmniejszenie liczby zlecanych badań 

oraz redukcję liczby wizyt lekarskich. Konsultacje interpretacyjne mogą być też nowym 

źródłem dochodu dla specjalistów medycyny laboratoryjnej. Prowadzi to do nowej roli 

pracowników laboratoriów, w której ich doświadczenie w doborze, uporządkowaniu 

optymalnej sekwencji testów oraz ich interpretacji są w pełni wykorzystywane [16]. 

Istnieje jednak potrzeba porozumienia co do spójności, z jaką jest to realizowane. 

Częstym źródłem problemów są nie tylko błędy powstałe przed i w trakcie raporto-
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wania wyników, ale będące reakcją lekarza na przekazywane dane. Część wyników 

badań istotnych z klinicznego punktu widzenia jest niezauważana przez klinicystów 

z powodu zbyt dużej ilości pacjentów, zleceń i dokumentacji [17]. Jednym z konkretnych 

obszarów, w których laboratorium powinno być proaktywne jest zarządzanie wynikami 

osiągającymi wartości krytyczne [18]. Skuteczna komunikacja jest kluczem do opty-

malizacji relacji zawodowych między diagnostami laboratoryjnymi, a przedstawicielami 

innych specjalności medycznych. W ramach opieki medycznej opartej na współpracy 

specjaliści powinni starać się być częścią multidyscyplinarnych zespołów lub sieci 

współpracy ukierunkowanej na ustalanie zasad i praktyk, dokonywanie przeglądu 

studiów przypadków, wdrażanie wytycznych praktyki klinicznej, wspieranie audytu 

klinicznego oraz analizę możliwości rozwoju [19]. Jedna wielodyscyplinarna dyskusja 

i wspólna decyzja wszystkich zaangażowanych specjalistów jest dokładniejsza i skutecz-

niejsza, niż suma wszystkich indywidualnych opinii. Współpraca będzie pełniejsza, 

gdy przedstawiciel każdej dyscypliny zrozumie role, możliwości i ograniczenia innych, 

pozwalając na zbudowanie między specjalistami relacji opartych na zaufaniu [19].  

5. Rola kierownika interdyscyplinarnego laboratorium 

Ogólnego terminu „kierownik” używa się do opisu osoby odpowiedzialnej za nadzór 

i zarządzanie biznesowe usługami. Jest mało prawdopodobne, aby manager posiadał 

doświadczenie w świadczeniu usług laboratoryjnych, dlatego też wymaga się, aby osoba 

pełniąca taką funkcję była czynnym zawodowo diagnostą laboratoryjnym posiadającym 

dodatkowo specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem działalności laboratorium. 

Wartość kliniczna usług medycyny laboratoryjnej, ich skuteczność kliniczna jest głoś-

nym, choć często niewygodnym tematem o rosnącym znaczeniu. Centralna rola medy-

cyny laboratoryjnej w opiece zdrowotnej oznacza, że kierownictwo tej dyscypliny jest 

odpowiedzialne za zapewnienie jej optymalnego wykorzystania z korzyścią dla pacjenta 

i systemu opieki zdrowotnej [2]. Jednym z kluczowych zagadnień wymagającym 

dogłębnej analizy jest adekwatność zlecanych badań oraz ilość pobieranego materiału, 

szczególnie w populacji pediatrycznej [20]. Obserwuje się zarówno zjawisko nadmier-

nego wykorzystania (zbyt wiele niewłaściwych testów) [21], jak i niepełnego wyko-

rzystania (zbyt mało odpowiednich testów) potencjału medycyny laboratoryjnej, przy 

czym to drugie, jest co najmniej tak samo ważne jak pierwsze [22]. Nadmierne pobie-

ranie krwi u pacjentów hospitalizowanych może powodować rozwój umiarkowanej do 

ciężkiej niedokrwistości. Jej nabycie wiąże się z gorszymi krótko- i długotrwałymi 

wynikami leczenia, w tym podwyższoną zachorowalnością i wyższą śmiertelnością [20]. 

Zautomatyzowane platformy umożliwiające ocenę setek próbek na godzinę oraz systemy 

przesyłające wyniki tych testów drogą elektroniczną bezpośrednio do zleceniodawców 

umożliwiły szybsze i szersze wykorzystanie testów laboratoryjnych. Decyzje zarządcze 

o zmianie panelu badań szpitalnych, mają zatem znaczący wpływ na pracę szpitala. 

Należy jednak podkreślić, że o wydajności operacyjnej i opłacalności usług powinien 

ostatecznie decydować kierownik laboratorium. Nie bez znaczenia pozostaje w tym 

kontekście krajowa polityka refundacyjna. Coraz częstsze stosowanie zasad LEAN 

może dostarczać dowodów na poprawę efektywności operacyjnej [23].  

Kryteria określające zakres sugerowanych badań dla określonych jednostek choro-

bowych, a także częstotliwość testowania są określane subiektywnie. W większości 

przypadków nie ma standardów opartych na dowodach naukowych związanych 
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z zarządzaniem ich użyciem. W wielu przypadkach częstotliwość testów (np morfologii 

krwi u pacjenta hospitalizowanego) jest definiowana w całkowicie arbitralny sposób 

np. codziennie, co tydzień lub w przypadku badań przesiewowych – raz w roku. Jako 

złotą zasadę trzeba przyjąć, że nie należy zlecać badań laboratoryjnych bez planu 

wykorzystania zdobytych informacji. Kierownicy laboratoriów klinicznych odgrywają 

w tym miejscu kluczową rolę w umożliwianiu innowacyjnego wykorzystania usług dla 

poprawy wyników klinicznych i efektywności kosztowej. Przykładem jest zastoso-

wanie troponiny o wysokiej czułości w celu usprawnienia postępowania z pacjentami 

z ostrymi zespołami wieńcowymi [24].  

6. Wielowymiarowa modernizacja pracowni diagnostycznych 

Zdecydowana większość laboratoriów od pewnego czasu (po fali epidemii gorączki 

krwotocznej spowodowanej wirusem Ebola) próbuje zabezpieczać się na wypadek 

sytuacji pandemicznych. Aby zrealizować swoje plany laboratoria zazwyczaj potrze-

bują przestrzeni, personelu i funduszy – których brakuje. Barierą dla szybkiej reakcji 

laboratoriów jest fakt, że sprzęt i analizatory zakupione specjalnie w celu zapewnienia 

szybkiego testowania odpowiedzi w sytuacji pandemicznej w większości przypadków 

pozostają bezczynne, gdy nie są potrzebne. Dlatego też muszą zostać ponownie zwali-

dowane przed dopuszczeniem do eksploatacji. Często wymagają również dodatkowych 

odczynników, o ograniczonym okresie trwałości. 

Sytuacja pandemii koronawirusa również uwidoczniła, że ogromna większość labo-

ratoriów szpitalnych nie ma infrastruktury oraz wystarczającej ilości wykwalifikowanego 

personelu laboratoryjnego. Nie każde laboratorium ma urządzenia do opracowywania 

specjalistycznych odczynników nieużywanych w rutynowych testach klinicznych. Nie 

oznacza to, jednak, że laboratoria nie mogą zoptymalizować dostępnej przestrzeni. 

Otwarte koncepcje planowania – takie jak usługi „bez podłogi” (dostęp do baz danych, 

sieci informatycznej, dostęp do mediów) oraz mobilne stanowiska pracy oferują możli-

wość szybkiej rekonfiguracji obszarów laboratorium. Tradycyjne stałe zabudowy przy-

ścienne i pomieszczenia o strukturze „plastra miodu”, znajdujące się w większości 

laboratoriów są z natury mało elastyczne i wymagają czasu, funduszy i zmian konstruk-

cyjnych w przypadku konieczności przekształcenia. 

Innowacja od dziesięcioleci leży u podstaw medycyny laboratoryjnej i nadal jest 

dynamicznym motorem zmian. Możliwa jest także innowacja w świadczeniu usług 

medycyny laboratoryjnej, będąca próbą połączenia modernizacji z poprawą kliniczną 

i ekonomiczną [2]. Niezbędnym celem wydaje się być zwiększenie elastyczności 

przepływu pracy poprzez analizę i przebudowę łańcucha i modeli dostaw. Optymalnym 

rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie modelu „just in time”, pozwalającego 

instytucji zaoszczędzić pieniądze (zmniejszając kapitał związany z zapasami) i zwolnić 

cenną przestrzeń laboratoryjną. 

Wiele laboratoriów od lat boryka się również z poważnymi brakami personelu. 

Należy podkreślić, że inwestowanie w wyższy stopień automatyzacji może zrekom-

pensować brak pracowników tylko w ograniczonym stopniu. Zwiększenie nakładów na 

rozwój umiejętności i wiedzy specjalistycznej zatrudnionych osób (kursy doskonalące, 

staże w jednostkach partnerskich – krajowych i zagranicznych) wydaje się kluczowym 

niematerialnym środkiem motywacji pracowników. Ostatecznie to, czego potrzebują 

laboratoria – szczególnie w czasach kryzysu – jest tym samym, czego potrzebuje każdy 
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inny dział medyczny: wystarczającej ilość dostaw, wystarczającej ilość personelu 

i wystarczającej elastyczność, aby poradzić sobie z niespotykanym popytem. 

Odpowiednio doposażone i przemodelowane pracownie diagnostyczne mogą odegrać 

kluczową rolę w opiece zdrowotnej: zapewniając stratyfikację ryzyka populacji w sto-

sunku do znanej częstości chorób przewlekłych, ujawniając luki w opiece, przewidując 

ryzyko kliniczne oraz identyfikując pacjentów wysokiego ryzyka hospitalizacji. 

Dotychczas automatyzacja w laboratorium klinicznym skupiała się głównie na 

zapewnieniu precyzji, przy jednoczesnym skracaniu czasu testów diagnostycznych 

oraz zwiększaniu ich skuteczności. Najnowsze rozwiązania wykorzystują zestaw tech-

nologii do automatycznej realizacji obszernych zadań w laboratoriach klinicznych 

i badawczych. Rośnie liczba przypadków, w których owe technologie obejmują 

robotykę laboratoryjną i sztuczną inteligencję (artificial intelligence, AI), w tym uczenie 

maszynowe, głębokie uczenie i rozpoznawanie obrazów [25, 26]. Laboratoryjna robo-

tyka i automatyzacja mogą mieć zastosowanie w szerokiej gamie procesów oraz sprzę-

tów, od przyrządów roboczych, przez samodzielne systemy, po mikroskopy. Zwraca 

się również uwagę na zastosowanie przetwarzania języka naturalnego (natural language 

processing, NLP) do analizy sekwencji biologicznych [27]. W zależności od sposobu 

ich użytkowania, systemy automatyzacji laboratoryjnej mogą być jednofunkcyjne lub 

wielofunkcyjne. Automatyzacja laboratoryjna zwalnia techników i naukowców z czaso-

chłonnych zadań manualnych, dzięki czemu mogą się oni skupić na istotniejszej pracy. 

Pacjenci mogą szybko otrzymać diagnozę, a jednocześnie niezbędną opiekę w odpo-

wiednim czasie. W laboratorium przyszłości sztuczna inteligencja wynosi automatyzację 

na wyższy poziom. 

7. Podsumowanie 

Rozwój technologii i świadomości pacjentów spowodowały, że ludzie bardziej niż 

kiedykolwiek chcą przejąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Rozwój elektronicznej 

komunikacji i transferu danych medycznych wymaga od klinicystów radzenia sobie 

z ogromnym ruchem danych, co zwiększa ryzyko błędnej interpretacji wyników badań 

laboratoryjnych [12]. To z kolei zwiększa celowość komentarzy interpretacyjnych 

ułatwiających lekarzom podejmowanie trafnych decyzji. Chociaż dostęp pacjentów do 

ich danych postępuje równolegle, wyzwaniem jest pewność, że rozumieją oni znaczenie 

otrzymywanych informacji. Zrozumienie znaczenia klinicznego wyniku testu laborato-

ryjnego może być trudne nawet dla pracowników służby zdrowia. Oczekuje się zatem 

wsparcia ze strony specjalistów medycyny laboratoryjnej. Dostępność komentarzy inter-

pretacyjnych może stanowić wartość dodaną dla lekarzy i użytkowników zwracających 

się o takie informacje [14, 19]. 

Rosnąca konkurencja między laboratoriami medycznymi opiera się głównie na 

kosztach. Zaleca się jednak aby brać pod uwagę inne zmienne – świadczące o jakości 

usług. Budowanie i umacnianie zaufania względem przedstawionych wyników zapewnia 

stałe monitorowanie miarodajności analiz przeprowadzanych przez laboratoria (internal 

quality control, IQC), a także udział w sprawdzianach zewnątrzlaboratoryjnych (external 

quality control, EQC). Akredytacja laboratorium gwarantuje uzyskiwanie poprawnych 

wyników, a także rzetelne wykonywanie czynności laboratoryjnych. Ma również na 

celu poświadczenie, że dane laboratorium posiada kwalifikacje do prowadzenia specy-

ficznych rodzajów analiz. Podstawą takiego uznania jest szczegółowe sprawdzenie 
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i ocena przez niezależnych ekspertów (audytorów) zgodności działania laboratorium 

z ustalonymi specyficznymi kryteriami akredytacji w zależności od typu lub profilu 

laboratorium.  

Pacjenci, w kwestii informacji o wynikach testów na ogół polegają na swoim lekarzu. 

Jednak co raz większa liczba pacjentów z chorobami przewlekłymi ma potrzebę inter-

pretacji swoich wyników przeprowadzanych w ramach samokontroli. Rozważając 

personalizację informacji należy dokładnie rozważyć kwestie prawne i etyczne. 

Szczególnie ważne jest upewnienie się, że pacjent rozumie jakie badanie i dlaczego jest 

u niego wykonywane oraz co oznacza. W rzeczywistości drogą do zrozumienia dla 

pacjentów jest edukacja. Zadaniem pracowników służby zdrowia jest ułatwienie tego 

w ramach szerszej koncepcji partnerstwa opartego a zaufaniu. Wartość dodana jaką 

powinni wnieść specjaliści medycyny laboratoryjnej polega za zarządzaniu wiedzą 

skierowaną do pacjentów, a także lekarzy [2]. Konieczne są jednak dodatkowe działania 

aby wyjść poza ramy opieki zdrowotnej [8]. Przykłady ról związanych z zarządzaniem 

wiedzą podsumowano na rysunku 1. Celem powinna być międzynarodowa harmoni-

zacja tych ról związanych z zarządzaniem wiedzą, a krokiem w tym kierunku przyjęcie 

przez wszystkie międzynarodowe organizacje, zajmujące się medycyną laboratoryjną, 

promowania współpracy w zakresie opieki zdrowotnej jako strategicznego obszaru 

priorytetowego. Postęp w angażowaniu się w trójstronne partnerstwo oparte na zaufaniu 

pacjent–lekarz–diagnosta laboratoryjny będzie wymagał jasnego zrozumienia celów 

i ograniczeń takiej relacji. Istnieje realna szansa na zmianę paradygmatu w rozumieniu 

pacjentów, lekarzy rodzinnych i klinicystów szpitalnych, z korzyścią dla zmiany 

pozycji medycyny laboratoryjnej jako zawodu bardziej skierowanego na zewnątrz.  

Zapotrzebowanie na usługi medycyny laboratoryjnej gwałtownie rośnie. Z kolei 

tempo zmian w zakresie dostępnych testów nigdy nie było tak duże. Ta zmiana 

i zwiększony popyt mają miejsce wraz z presją finansową dotyczącą ciągłej redukcji 

kosztów. W konsekwencji specjaliści medycyny laboratoryjnej stają przed rosnącym 

wyzwaniem dostarczania nowoczesnych usług, które są zarówno klinicznie skuteczne, 

jak i opłacalne. Sposobem na realizację tego celu jest: eliminacja marnotrawstwa, ukie-

runkowanie na priorytety kliniczne, wdrożenie automatyzacji i nowych technologii 

komunikacyjnych, a także dostosowanie umiejętności personelu do nowych realiów, 

tworzenie sieci usług przy równoczesnym dzieleniu się kosztami z użytkownikami. 

Zrównoważony wpływ na jakość i wyniki finansowe jest możliwy do osiągnięcia po 

dokładnym zbadaniu czynników przyczyniających się do marnotrawstwa opieki zdro-

wotnej i zajęciu się nimi na poziomie instytucjonalnym [19]. Potrzeba obniżania kosztów 

opieki zdrowotnej, w szczególności kosztów związanych z badaniami laboratoryjnymi 

powinna przesunąć punkt ciężkości z redukcji objętości na ograniczenie niewłaściwych 

wniosków. A co ważniejsze, niewłaściwego wykorzystania informacji z badań laborato-

ryjnych. Ogromny procent wyników badań jest słabo rozpoznawalnych i błędnie inter-

pretowanych, co prowadzi do przeoczonych lub opóźnionych diagnoz i terapii [14]. 

Rolą liderów diagnostyki laboratoryjnej jest wzięcie odpowiedzialności za proces zarzą-

dzania wiedzą, edukacją i wsparciem. Działania te stanowią bowiem wartość dodaną 

w medycynie laboratoryjnej XXI wieku. Dodatkowo, jakość komentarzy interpretacyj-

nych diagnostów laboratoryjnych wymaga integracji z danymi klinicznymi. Można 
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tego dokonać poprzez zapewnienie pracownikom laboratorium dostępu do baz danych 

pacjentów za pośrednictwem skutecznego systemu informatycznego [12, 14].  

Do niedawna medycyna była reaktywna, skupiona na populacji, systemowa i tera-

peutyczna. Pacjent był biernym partnerem. Jednak teraz stoimy przed ekscytującym 

nowym kierunkiem przechodząc do medycyny, która jest predykcyjna, spersonalizo-

wana, zapobiegawcza i partycypacyjna [2]. W związku z tym należy podjąć wysiłki 

w celu przyjęcia bardziej odpowiedniego modelu biznesowego. Medycyna laboratoryjna 

jest często uważana za „ośrodek produkcyjny” generujący koszty z niewielkim lub 

żadnym związkiem między wydajnością a skutecznością kliniczną. Model biznesowy 

oparty na medycynie laboratoryjnej jako „centrum usług” w świetle przedstawianych 

danych wydaje się być jednak odpowiedniejszy [28]. Nadszedł czas na medycynę 

laboratoryjną specjalistów, którzy w ramach swoich kompetencji będą sięgać dalej 

i wyżej będąc członkami multidyscyplinarnych zespołów [19].  
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Interdyscyplinarne laboratorium – model współpracy tworzącej wartość 

Streszczenie 
Epidemia wirusa SARS-CoV-2 unaoczniła kluczową rolę laboratoriów w procesie diagnozowania, 

leczenia i przeciwdziałania skutkom zakażeń, występującym na nieznaną dotychczas skalę. W dzisiejszych 

realiach opieki zdrowotnej wciąż rośnie presja na redukcję kosztów i zwiększanie przychodów przy jedno-

czesnym utrzymaniu lub ulepszeniu jakość.  
Jednym z największych wyzwań dla współczesnych laboratoriów jest ewolucja interakcji w pracy zespołu 

mająca na celu przejście od przestarzałych relacji biznesowych do współpracy tworzącej wartość. Obecna 

sytuacja wskazała, że laboratoria należy postrzegać jako centra wspomagania decyzji. Instytucje, które już 

zdały sobie sprawę z ich znaczenia zyskały miano liderów. Dzięki zwiększonym inwestycjom i zaangażo-
waniu w tworzenie wartości osiągają lepsze wyniki przy niższych kosztach. Obok podstawowej, oczywistej 

działalności konieczne jest dziś prowadzenie przez laboratoria badań oraz prac w zakresie interdyscypli-
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narności naukowo-badawczej, jak również rozwój kreatywnego projektowania na rzecz opracowywania 

i wdrażania nowych projektów, rozwiązań oraz technologii. 
Przed nami coraz więcej wyzwań. Konieczna jest wielowymiarowa modernizacja modelu pracy labora-

toriów w celu lepszego wspierania celów zdrowia populacji i opieki zdrowotnej. 

Słowa kluczowe: interdyscyplinarność, laboratorium medyczne, współpraca, diagnosta laboratoryjny 

Interdisciplinary laboratory – a model of cooperation that creates value 

Abstract 

The SARS-CoV-2 pandemic has demonstrated the key role of laboratories in the process of diagnosis, 
treatment and counteracting the effects of infections, occurring on a previously unknown scale. In today's 

healthcare realities, there is still increasing pressure to reduce costs and increase revenues while 

maintaining or improving quality. 

One of the greatest challenges in modern laboratories is the evolution of teamwork interactions to move 
from outdated business relationships to value-creating collaborations. The current situation has indicated 

that laboratories should be seen as decision support centers. Institutions that had already realized their 

importance have become leaders. Thanks to increased investment and commitment to value creation, they 

achieve better results at lower costs. Apart from the basic, obvious activity, it is now necessary for labora-
tories to conduct research and work in the field of scientific and research interdisciplinarity, as well as to 

develop creative design for the development and implementation of new projects, solutions, and technologies. 

There are more and more challenges ahead of us. Multidimensional modernization of the laboratory 

working model is needed to better support population health and healthcare goals. 
Keywords: interdisciplinarity, medical laboratory, cooperation, laboratory diagnostician/Biomedical Scientist 
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Wybrane metody diagnostyki alergii 

1. Wstęp 

Termin „alergia” wywodzi się z języka greckiego. Jest to połączenie dwóch słów: 

„allos” – inny i „ergos” – działanie/reakcja. Alergię definiujemy jako nadwrażliwość 

organizmu na substancję lub bodziec w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby. Reakcja 

ta jest inicjowana przez mechanizmy immunologiczne. Diagnostyka alergii stanowi 

ogromne wyzwanie dla alergologów. Badania naukowe wykazują, że postępowanie 

diagnostyczne jest niezwykle istotne, ponieważ problemy pacjentów zmagających się 

z alergiami są ogromne i dotyczą szerokiego spektrum objawów klinicznych [1]. 

Pierwszym etapem postępowania diagnostycznego jest zebranie wywiadu lekar-

skiego oraz dokładne przeanalizowanie historii choroby pacjenta. Jeżeli zebrane dane 

sugerują występowanie alergii IgE-zależnej, kolejnym etapem jest wykonanie klasycz-

nych testów do badania alergenowo-specyficznych IgE opartych o ekstrakty alergenowe.  

Są to m.in.: testy skórne, testy śródskórne, oznaczanie całkowitych i alergenowo 

swoistych IgE w surowicy krwi, eozynofilia we krwi i tkankowa. Diagnostyka moleku-

larna alergii stanowi końcowy etap postępowania diagnostycznego [1, 2]. 

2. Podstawowe alergeny 

Układ immunologiczny człowieka posiada zdolność do obrony przed różnymi 

czynnikami np. zakaźnymi lub toksycznymi, które występują w środowisku. Czasami 

obrona ta może być zbyt silna, nieadekwatna do rzeczywistego zagrożenia. Alergia 

czyli nadwrażliwość, oznacza nadmierną, nieprawidłową reakcję organizmu na czynniki 

zwane alergenami. Zostają one rozpoznane przez układ odpornościowy jako niebez-

pieczne i wywołują tym samym odpowiedź w celu ich wyeliminowania, prowadzi to 

niestety często do uszkodzenia tkanek i zapoczątkowuje proces chorobowy pod postacią 

objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego skóry albo oczu [3]. 

2.1. Podział alergenów 

W zależności od drogi wnikania do naszego organizmu alergeny możemy podzielić na: 

 alergeny inhalacyjne inaczej wziewne czy powietrznopochodne; 

 alergeny pokarmowe; 

 alergeny kontaktowe [4]. 

2.1.1. Alergia pokarmowa i najczęstsze alergeny ją wywołujące 

Alergen może stanowić każda struktura, która zawiera białko. Każde potencjalne 

źródło alergenu zbudowane jest z tysięcy molekuł, z których tylko niektóre mają zna-

czenie kliniczne [5-7]. Komponenty, które mogą wywołać reakcję alergiczną, mają 

swoją specyfikę i swoistość. Mogą one lub nie być oporne na działanie temperatury 
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czy soków trawiennych. Są one zdolne (lub nie) do wywoływania ciężkich reakcji 

anafilaktycznych czy też reakcji krzyżowych [5]. 

Alergia pokarmowa występuje częściej u dzieci niż dorosłych wraz z innymi 

postaciami schorzeń atopowych. Do pokarmów, które najczęściej wywołują reakcje 

alergiczne u dzieci należą: 

 mleko krowie; 

 jajka;  

 pszenica;  

 soja;  

 orzeszki ziemne; 

 ryby.  

Osoby dorosłe są uczulone przede wszystkim na: 

 orzeszki ziemne;  

 orzechy;  

 ryby i skorupiaki [4]. 

Reakcja może wystąpić po kilku lub kilkudziesięciu minutach po spożyciu alergenu – 

jest to tzw. reakcja natychmiastowa IgE-zależna, lub po kilku godzinach lub dniach – 

tzw. reakcja późna, zwykle IgE-niezależna. 

Najczęstszymi objawami uczulenia u dzieci są objawy ze strony przewodu pokar-

mowego (nudności, wymioty, biegunka, krew w stolcu, obrzęk języka, warg, świąd 

w jamie ustnej, niechęć do spożywania określonego pokarmu) i skóry (pokrzywka, 

obrzęk naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry, świąd) a u dorosłych – ze strony 

układu oddechowego (duszność, obrzęk krtani, katar). Pamiętać należy, że alergeny 

pokarmowe mogą dać również objawy uogólnione pod postacią wstrząsu anafilak-

tycznego [4, 8]. 

2.1.2. Alergia inhalacyjna i najczęstsze alergeny ją wywołujące 

Uczulenie na alergeny wziewne objawiać się może jako: nieżyt spojówek, atopowe 

zapalenia skóry, pokrzywka kontaktowa, obrzęku naczynioruchowego, katar alergiczny 

czy astma oskrzelowa [4]. 

Najczęstszymi alergenami wziewnymi są: 

 roztocza czyli pajęczaki występujące w różnych środowiskach. Alergogenne roz-

tocza należą głównie do rodziny Pyrglyphidae, zwyczajowo nazywanej roztoczami 

kurzu domowego; 

 zarodniki grzybów pleśniowych najczęściej Alternaria alternata i Cladosporium 

herbarum; 

 alergeny zwierząt głównie pochodzące od kota, psa, drobnych gryzoni, królika, 

bydła i konia oraz ptaków; 

 alergeny karaluchów; 

 pyłki roślin: traw, chwastów (np. bylica, pokrzywa, komosa) oraz drzew (np. 

leszczyna, olcha, brzoza) [9]. 

  



 

Wybrane metody diagnostyki alergii 

 

79 

2.1.3. Alergia kontaktowa i najczęstsze alergeny ją wywołujące 

Tym rodzajem alergii nazywamy swoiste reakcje nadwrażliwości na substancje 

chemiczne lub białka, które są produkowane po kontakcie tychże substancji ze skórą. 

Najczęstszym objawem alergii kontaktowej jest alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, 

ale ten rodzaj nadwrażliwości wywoływać może zmiany chorobotwórcze w jamie 

ustnej, spojówkach czy pochwie. Sugeruje się ponadto, że alergia kontaktowa może 

wywołać katar alergiczny, pokrzywkę czy astmę. Nie należy również zapominać 

o reakcjach ogólnoustrojowych. W Polsce najczęściej występuje alergia kontaktowa na: 

 nikiel; 

 tiomersal; 

 substancje zapachowe; 

 kobalt; 

 lateks [4, 10]. 

3. Diagnostyka alergii 

Diagnostyka alergii musi wyjaśnić nam czy problemy z którymi zgłasza się pacjent 

mają etiologię alergiczną. Następnym krokiem jest rozpoznanie jaki alergen wywołuje 

objawy u chorego oraz czy obraz kliniczny ma pokrycie z identyfikowanym czynnikiem 

wywołującym nadwrażliwość [2]. 

Wstępnym etapem diagnostyki jest zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego 

objawów podmiotowych oraz sytuacji kiedy one występują. 

Następnie pacjent zostaje poddany badaniom przedmiotowym polegającym nie 

tylko na ogólnym badaniu lekarskim (oglądanie, osłuchiwanie czy opukiwanie), ale rów-

nież, gdy zachodzi konieczność, zalecane są badania specjalistyczne np.: rynoskopia, 

tomografia komputerowa zatok obocznych nosa, spirometria, bronchoskopia czy 

gastroskopia [2]. Jednak podstawowym badaniem, od którego rozpoczynamy diagno-

stykę alergii są testy skórne. 

3.1. Testy stosowane w diagnostyce alergii 

3.1.1. Punktowe testy skórne 

Testy skórne stanowią podstawę współczesnej diagnostyki alergologicznej. Są tanie 

i proste w wykonaniu, a ryzyko wystąpienia anafilaksji jest niskie [11]. Punktowe testy 

skórne w zdecydowanie większym stopniu niż testy śródskórne i naskórkowe testy 

płatkowe stanowią od wielu lat metodę z wyboru w diagnostyce chorób alergicznych, 

zwłaszcza u dzieci. Zostały one wprowadzone w 1865 roku przez Charlesa Blackleya 

a udoskonalone i zmodyfikowane przez Jadassohna i Blocha. 

 Od 1926 roku są skutecznym i efektywnym sposobem poszukiwania potencjalnego 

alergenu decydującego o powstaniu objawów. Podstawą reakcji skórnej jest kontakt 

wprowadzonego czynnika ze swoistymi przeciwciałami klasy IgE, które są związane 

z komórkami tucznymi. Następuje ich degranulacja pod wpływem alergenu, co powoduje 

uwolnienie mediatorów przede wszystkim histaminy i tryptazy już po około 5 minutach. 

Skutkiem działania tych mediatorów jest rumień, powstający pod wpływem wzrostu 

przepuszczalności naczyń, oraz bąbel, który tworzy się po ok. 10 minutach pod wpływem 

migrujących komórek zapalnych, a także świąd związany z podrażnieniem czuciowych 

zakończeń nerwowych [12]. 
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 Punktowe testy skórne wykonuje się z użyciem gotowych wyciągów alergenowych – 

określa się je jako testy skórne typu „prick”. Są to wyciągi, które są standaryzowane 

w odniesieniu do tzw. wewnętrznego wzorca, będącego szeregiem białkowych prążków 

widocznych podczas elektroimmunoforezy. Współczesne wzorce, które powstały przed 

wykryciem polialergenów, panalergenów i ich izoform stanowią nierozpoznaną do końca 

biochemicznie mieszaninę antygenów, np. białek pyłku wielu traw i zbóż. Niezależnie 

od wyznaczenia dokładności wzorca, uwzględniającego m.in. odrębności traw na 

różnych terenach, może on nie zawierać istotnych determinant krzyżowych dla wielu 

gatunków traw i zbóż. Wciąż pozostaje nieporównywalny skład białkowy między 

producentami z różnych krajów, co może wynikać m.in. z obecności białek o odmiennej 

konfiguracji przestrzennej [11, 13]. 

Miejscem wykonania tych testów jest przednia powierzchnia przedramienia lub 

skóra pleców w okolicy międzyłopatkowej. Najczęściej punktowe testy skórne wykonuje 

się na przedramionach, co najmniej 5 cm od nadgarstka i 3 cm od łokcia ponieważ, reak-

tywność skóry jest największa w okolicy łokcia, a najmniejsza w okolicy nadgarstka. 

Test wykonujemy na umytej wodą z mydłem lub alkoholem i dokładnie wysuszonej 

skórze. Aby uniknąć przenoszenia uwolnionych mediatorów – alergeny o tzw. dużej 

mocy np. roztocza, pyłki traw czy chwastów oraz histaminę (dodatnia próba kontrolna), 

nakłada się w pobliżu łokcia. Krople wyciągów alergenowych (0,02 ml) umieszcza się 

w odległościach co najmniej 3-4 cm. Skórę należy nakłuć na głębokość ok. 0,4 mm za 

pomocą specjalnego, standaryzowanego nożyka o 1 mm ostrzu w taki sposób, aby 

ostrze ustawione było prostopadle w stosunku do kropli wyciągu alergenowego. Ucisk 

powinien być utrzymany przez 1-2 sekundy.  

Jednocześnie z wyciągami alergenów wykonuje się próby kontrolne – dodatnią 

i ujemną. Kontrolą ujemną jest rozpuszczalnik zastosowany do rozcieńczenia alergenu 

(glicerol, chlorek sodu i fenol), dodatnią zaś – histamina w stężeniu 1-10 mg/ml. Skórę 

wycieramy po około 5-10 minutach, przy czym wcześniej jeżeli zaobserwujemy silnie 

zaznaczoną reakcję [12]. 

W sytuacji kiedy podejrzewamy, że firmowy wyciąg z alergenem pokarmowym 

daje wynik fałszywie ujemny można wykonać ponowny test skórny z użyciem natyw-

nych pokarmów (tzw. test „prick-by-prick”). Dużą zaletą takiego testu jest zastosowanie 

„świeżych alergenów”, które w procesie przygotowywania mogłyby ulec degradacji, 

a ich właściwości immunologiczne osłabieniu [11]. 

Na wynik testów skórnych może wpływać wiele czynników. 

Odczynniki różnych firm mogą się różnić składem antygenowym ekstraktu, a sam 

sposób ich produkcji, standaryzacji czy przechowywania osłabiać mogą ich właściwości 

immunologiczne.  

Należy również pamiętać, że reaktywność skóry ma swój rytm dobowy oraz sezo-

nowy. Większą reaktywność zaobserwujemy w godzinach popołudniowych niż rano, 

podobnie będzie w czasie pylenia niż po jego zakończeniu. 

 Ważny jest również wiek pacjenta, ponieważ reaktywność skóry wzrasta do 3 

dekady życia, a potem stopniowo maleje czyli odczyn będzie słabiej wyrażony u małych 

dzieci i u osób starszych. Na odczyt badania mogą również wpływać stany chorobowe 

takie jak: dermografizm, ostra pokrzywka, wówczas odpowiedź jest nasilona, zaś 

w atopowym zapaleniu skóry, przy hemodializach czy bezpośrednio po wstrząsie ana-
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filaktycznym reakcja będzie słabsza. Długotrwała steroidoterapia miejscowa może 

spowodować brak jakiejkolwiek reakcji. Przebyte infekcje również mogą zmienić wynik 

badania, ponieważ mają wpływ na stan odporności organizmu.  

Duży wpływ ma również dieta, gdyż produkty zawierające sporą ilość histaminy 

lub powodujące jej uwolnienie np. pomidory, czekolada czy tuńczyk, należy nie jeść 

przed badaniem. Na wynik testu wpływają również leki stosowane przez pacjenta 

takie, jak np. leki antyhistaminowe, przeciwdepresyjne czy przeciwzapalne [11, 12, 14]. 

3.1.2. Testy śródskórne 

Testy śródskórne znajdują zastosowanie w diagnostyce alergii wziewnej, diagno-

styce nadwrażliwości na leki oraz jady owadów, a także są ważnym elementem 

diagnostycznym u chorych na pokrzywkę przewlekłą. Do tego rodzaju testów stosuje 

się wyciągi alergenowe w dużo większym rozcieńczeniu niż do punktowych testów 

skórnych. Zwykle 0,1 ml wyciągu alergenowego wstrzykuje się na poziom skóry 

właściwej po wewnętrznej powierzchni przedramienia. Po podaniu śródskórnym 

wyciągu uzyskuje się na powierzchni skóry tzw. bąbel pierwotny o średnicy ok. 3 mm. 

Kontrolą ujemną jest sól fizjologiczna. Wynik testów odczytuje się po 15-30 minutach. 

Za dodatni test uznaje się wystąpienie rumienia i bąbla o średnicy ≥ 5 mm. 

W diagnostyce nadwrażliwości na leki zaleca się również późniejszy odczyt wyniku 

testu po 6 i 24 godzinach, co może okazać się przydatne szczególnie wtedy, gdy 

podejrzewa się reakcję typu opóźnionego. Testy śródskórne są ponad stukrotnie 

czulsze niż punktowe testy skórne, ale podczas ich wykonywania należy zachować 

ostrożność, w szczególności w diagnostyce nadwrażliwości na leki. Częściej bowiem 

niż w przypadku innych testów skórnych mogą spowodować reakcję niepożądaną np. 

badając wrażliwość na antybiotyki betalaktamowe [15]. 

3.1.3. Naskórkowe testy płatkowe 

Naskórkowe testy płatkowe znalazły zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce 

różnych typów wyprysku, w szczególności wyprysku kontaktowego. Testy te od dawna 

służą do oceny kontaktowej reaktywności skóry na wiele związków chemicznych. 

Czynnikami odpowiedzialnymi za objawy są metale (chrom, nikiel, kobalt), niektóre 

związki chemiczne (formalina, terpentyna), leki (euceryna, neomycyna, anestezyna) 

i kosmetyki. Ta grupa dermatoalergoz stanowi jednak rzadkość wśród niemowląt i dzieci 

w wieku przedszkolnym [12, 15]. 

Panel podstawowy, który zawiera najczęściej uczulające hapteny, to tzw. Euro-

pejska Seria Podstawowa, składająca się z 28 substancji testowych pod postacią 

pojedynczych związków albo mieszanek [15].  

Postępowanie diagnostyczne polega na założeniu najczęściej na skórze pleców 

w okolicy międzyłopatkowej i nadłopatkowej (chociaż dopuszcza się również wykona-

nie badania na skórze ramion, przedramion i ud), gotowych komór zatopionych 

w hipoalergicznych plastrach. Najczęściej stosuje się roztwory haptenów w wazelinie 

albo w wodzie, ale w szczególnych sytuacjach hapteny mogą być rozcieńczone w oleju, 

acetonie czy alkoholu. Po umieszczeniu alergenów w komorach plastry lokalizuje się 

na skórze. Powstałe zmiany ocenia po 48, 72, a w niektórych przypadkach nawet po 96 

godzinach. W przypadku tzw. alergenów wolnoreagujących np. niklu czy neomycyny 

odczytu dokonuje się nawet po 7 dniach. Oceniając wywołane zmiany skórne bierze 
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się pod uwagę powstanie jedynie rumienia (+), rumienia i grudek (++), rumienia, 

grudek i pęcherzyków (+++) oraz wyraźnego obrzęku i pęcherzyków (++++) [12, 15]. 

Stosując przesiewowy panel testów płatkowych, możemy rozpoznać czynnik 

odpowiedzialny za wywołanie zmian chorobowych w 50-70% przypadków [12]. 

3.1.4. Oznaczanie IgE całkowitego oraz przeciwciał swoistych alergenowo IgE 

W 1966 r. zespół Teruko i Kimshige Ishizaków oraz Johansson i Bennich odkryli 

immunoglobulnę klasy E, co stało się przełomem w diagnostyce alergologicznej. Poz-

woliło to na potwierdzenie i określenie rodzaju reakcji alergicznej typu I, tzw. IgE-

zależnej [11, 15]. Całkowite stężenie IgE w surowicy wyraża się w jednostkach 

międzynarodowych (UI) w l ml. U osób zdrowych można stwierdzić niskie stężenia 

IgE – od 0,4 do 80 Ul/ml. Okres półtrwania tej immunoglobuliny w surowicy jest 

bardzo krótki i wynosi mniej niż 2 dni, ale IgE związana z komórkami tucznymi ma 

okres półtrwania powyżej 15 dni [16].  

Stężenie IgE jest ściśle związane z wiekiem pacjenta. U zdrowych noworodków 

IgE występuje w ilościach śladowych i wzrasta wraz z wiekiem osiągając największe 

stężenia między 14-18 rokiem życia. IgE całkowite ma znaczenie diagnostyczne wtedy, 

gdy stężenie to przekracza 100 IU/ ml. Wysoki poziom IgE możemy również obser-

wować m.in.: w zespole hiperimmunoglobulinemii E, wrodzonych i nabytych zespołach 

niedoborów odporności, nowotworach, chorobach pasożytniczych rozległych oparze-

niach itd., dlatego też przy diagnostyce alergii należy wykluczyć wszystkie powyższe 

przyczyny wysokiego stężenia IgE [11, 15]. 

Wykonując oznaczenia IgE należy pamiętać o możliwości otrzymania wyniku fał-

szywie ujemnego, którego przyczyną może być m.in.: wynik wiązania IgE w kom-

pleksy immunologiczne z przeciwciałami anty-IgE, lokalizacja przeciwciał IgE w tzw. 

narządzie wstrząsowym czy opłaszczenie komórek tucznych [11]. 

W oznaczeniu stężenia IgE całkowitego wykorzystujemy testy: radioimmunologiczne, 

immunoenzymatyczne, czyli (ELISA) oraz chemiluminescencyjne, które różnią się 

szczegółami technicznymi [16]. 

Przydatność oznaczania swoistych alergenowo przeciwciał klasy E w diagnostyce 

schorzeń alergicznych pozostaje niekwestionowana od wielu lat. U pacjentów z podej-

rzeniem alergii, u których występuje jednak ujemny wynik stężenia całkowitej IgE 

warto wykonać oznaczenie swoistych IgE dla danego alergenu [11, 12]. 

Związek między objawami klinicznymi, dodatnimi wynikami testów skórnych 

i obecnością swoistych przeciwciał IgE widoczny był od początku ich upowszechnienia. 

Trudności diagnostyczne mogą występować w przypadku dzieci, u których wywiad 

wskazuje jednoznacznie na potencjalny czynnik sprawczy, ale wynik badania swoistych 

IgE pozostaje ujemny. Przyczyną może być całkowite związanie się przeciwciał 

z receptorami komórki efektorowej albo powstaniu kompleksów immunologicznych 

nieoznaczalnych za pomocą rutynowych metod. Czasami wykrywane są swoiste IgE 

przy braku wyraźnych objawów wskazujących na alergię. Taki wynik może być 

skutkiem obecności swoistych IgE przy niskim stopniu uczulenia. Ma to istotne zna-

czenie prognostyczne, gdyż może wskazywać na powstanie objawów chorobowych 

w przyszłości [12].  

Obecnie stosowane immunotesty do oznaczania swoistych Ig E opierają się głównie 

na metodzie enzymatycznej ze znakowanymi enzymatycznie przeciwciałami monoklo-
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nalnymi. Stosuje się również techniki oparte na zastosowaniu wiązania antygenu na 

podłożu stałym zwiększając tym samym zdolność wiązania alergenu. Wprowadzono 

również testy, w których alergen znajduje się w fazie ciekłej, a z fazą stałą wiąże się po 

związaniu z przeciwciałami IgE rozpuszczonymi także w fazie ciekłej. Stosowanymi 

powierzchniami immunoadsorpcyjnymi mogą być np.: mikrodołki na mikropłytkach, 

kulki magnetyczne, dyski bibułowe, mikrocząstki, celuloza czy wykazująca bardzo 

dużą powierzchnię adsorpcyjną faza płynna. W rutynowej praktyce alergologicznej do 

oznaczeń swoistych IgE najczęściej wykorzystuje się metody immunoenzymatyczne, 

umożliwiające oznaczanie stężenia IgE dla pojedynczych alergenów. Równie 

popularne są metody radioimmunologiczne (np. UniCAP, Phadia). Nieco mniej pow-

szechne są techniki oparte na chemiluminescencji. Dość powszechne są także testy 

wieloalergenowe IgE, np. Polycheck czy Euroline, które także są metodami immuno-

enzymatycznymi [16]. 

W ostatnich latach wprowadzono również testy wykorzystujące technikę mikro-

oznaczeń tzw. microarray, które pozwalają na analizę swoistych przeciwciał przeciwko 

ściśle określonym cząsteczkom wchodzącym w skład alergenu. Stosowane w teście 

mikropłytki mają zaadsorbowane na swojej powierzchni molekuły naturalnych kompo-

nentów alergenowych lub rekombinowanych, z którymi reagują obecne w badanej 

surowicy swoiste dla nich przeciwciała IgE, wykrywane poprzez dodanie znakowanych 

przeciwciał anty IgE. Badanie polega na przygotowaniu i wstępnym przemyciu chipa, 

następnym etapem jest inkubacja próbki, wykrycie przeciwciałem znakowanym, 

skanowanie biochipa, analiza i uzyskanie wyniku. Testy te pozwalają wykryć nie tylko 

przeciwciała IgE, ustalić indywidualny profil swoistych przeciwciał, całościowy obraz 

nadwrażliwości, ale również wykryć reakcje krzyżowe między badanymi alergenami 

[5, 17, 18]. 

3.1.5. Diagnostyka molekularna alergii  

Kolejnym etapem diagnostyki alergii były narodziny diagnostyki molekularnej 

opartej na molekularnej strukturze alergenów, CRD (component-resolved diagnostics). 

Pełne ekstrakty źródeł alergenu wykorzystywane w tradycyjnych metodach, 

w diagnostyce molekularnej in vitro zostały zastąpione przez wyselekcjonowane, 

cząsteczkowe komponenty o udowodnionej zdolności do indukcji nadwrażliwości. 

Według technik molekularnych alergen to zbiór ściśle zdefiniowanych bioche-

micznie i strukturalnie, immunogennych składników cząsteczkowych – antygenów 

molekularnych, które są obecne w określonych proporcjach w pełnym ekstrakcie 

alergenu (np. orzechach arachidowych, mleku, pyłkach roślin itd).  

Epitopem alergenu molekularnego może być: sekwencja aminokwasów łańcucha 

peptydowego, jest to tzw. epitop linowy lub aminokwasy z sąsiednich łańcuchów 

o strukturze przestrzennej, tzw. epitop przestrzenny. 

Znajomość budowy oraz właściwości fizycznych i chemicznych alergenów mole-

kularnych, a głównie ich epitopów ma istotne znaczenie diagnostyczne i prognostyczne. 

Epitopy liniowe są termostabilne i odporne na enzymy proteolityczne, epitopy prze-

strzenne zaś są termolabilne i wrażliwe na enzymy trawienne. 

Rozwój diagnostyki molekularnej przyspieszył dzięki możliwości uzyskiwania 

antygenów molekularnych metodami inżynierii genetycznej. Modyfikacje struktury 
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aminokwasów tworzących epitop danego antygenu wyeliminowały występowanie 

reakcji krzyżowych, które wpływały na fałszywy wynik badania [19]. 

Techniki diagnostyki molekularnej w alergii pozwalają na: określenie profilu mole-

kularnego nadwrażliwości pacjenta, rozróżnienie rzeczywistego uczulenia od sympto-

mów, które zostały wywołane reakcją krzyżową u chorych multiuczuleniowych, prze-

widzenie ryzyka wystąpienia poważnych, ogólnoustrojowych reakcji bądź łagodnych 

reakcji miejscowych w alergii pokarmowej, określenie prawdopodobieństwa nabycia 

tolerancji na dany alergen oraz określenie skuteczności immunoterapii swoistej 

w przyszłości [5].  

W przypadku alergii wziewnej szczególnie istotna jest identyfikacja molekuł aler-

genowych, które są swoiste lub reagują krzyżowo i odpowiadają za nadwrażliwość. Ma 

to podstawowe znaczenie w kwalifikacji pacjenta do immunoterapii. W przypadku 

uczulenia na trawy czy drzewa warto pogłębić diagnostykę o molekuły alergenowe, 

ponieważ dodatni wynik dla swoistych molekuł traw czy drzew wiąże się z większą 

szansą na skuteczne odczulanie. Wskazanie swoistych uczulających molekuł pozwala 

precyzyjnie ustalić alergen do immunoterapii [20, 21]. 

U osób z alergią pokarmową, głównym zadaniem diagnostyki molekularnej jest 

ocena ryzyka wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Prowadzenie diagnostyki testem 

molekularnym pozwala na rezygnację z testu prowokacji, ponieważ w wielu przy-

padkach diagnostyka ta wskazuje molekułę odpowiedzialną za objawy nadwrażliwości 

i odpowiada na pytanie, jakie prawdopodobieństwo anafilaksji niesie za sobą uczulenie 

na nią [21]. 

3.1.6. Laboratoryjna diagnostyka molekularna – metody 

W zakresie laboratoryjnej diagnostyki molekularnej alergii wyróżnić możemy testy 

dla pojedynczych alergenów tzw. monopleksy i dla zestawów alergenów – multipleksy 

dzielące się dodatkowo na krótkie (5 do 30 elementów) oraz długie (do nawet około 

300 elementów). 

Multipleksy krótkie są typowymi immunoblotami (np. Western-blot, dot blot); 

multipleksy długie zaś mają format mikromacierzy lub nanomacierzy.  

Skład multipleksów krótszych dobierany jest zgodnie z założonym kryterium: 

drogą wnikania – alergeny wziewno-oddechowe np. pyłki roślin lub pokarmowe np. 

orzechy arachidowe, jaja, mleko. Drugie kryterium stanowi wiek pacjenta np. można 

wykonać tzw. panel pediatryczny. Kolejnym parametrem doboru testu jest częstość 

wywoływania alergii (mieszany panel atopowy) [19]. 

Dla klasycznego algorytmu diagnostycznego wykonuje się przesiewowe testy 

multipleksowe w formacie dot blotów, które zawierają 5 do 30 alergenów w postaci 

ekstraktów; kilkuelementowe bloty zawierające wyjściowe ekstrakty alergenowe 

i alergeny molekularne (np. mleka, pyłku roślin itd.) [19]. 

Oprócz blotów można wykonać immunoenzymatyczny test Polycheck (Biocheck 

GmBH). Służy on do oznaczania swoistych przeciwciał wobec wybranych molekuł 

i ekstraktów, ułożonych w tzw. panele celowane, np. w kierunku oceny nadwrażliwości 

na roztocze, który zawiera 2 ekstrakty roztoczy i 4 molekuły roztoczy. Umożliwia 

także, diagnostykę molekularną celowaną alergii pokarmowej, np. panel Polycheck 

mleko oraz gluten [20]. 
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Kolejnym testem jest ImmunoCAP ISAC (the Immuno-Solid Phase Allergen Chip, 

Thermo Fisher).  

Próbkę krwi pacjenta nakłada się tu na specjalną powierzchnię testową biochipa 

zawierającego 112 pojedynczych składników alergenów. Badane składniki alergenów 

zostały wyselekcjonowane z tysięcy białek występujących w naturze, jako najpowszech-

niejsze alergeny. Przeciwciała zawarte we krwi łączą się na powierzchni biochipa 

z alergenami, a odczyt w analizatorze pozwala odczytać natężenie reakcji [22].  

Nowszym testem jest FABER (the patient-Friendly Allergen nano-Bead ARray, 

Centri Associati di Allergologia Molecolare-CAAM) ‒ dzięki niemu można zidenty-

fikować swoiste przeciwciała IgE wobec molekuł i ekstraktów alergenów. Jest to 

multiparametrowy test immunoenzymatyczny w oparciu o zastosowanie nanotech-

nologii, który pozwala oznaczyć IgE wobec 244 komponentów alergenowych – 122 

molekuł oraz 122 ekstraktów alergenowych. 

Wykorzystanie nanocząsteczek pozwala na indywidualne zoptymalizowanie każdego 

prezentowanego alergenu, przez co nawet w niewielkiej ilości surowicy można zbadać 

aż 244 komponenty alergenowe [5, 20]. 

Jednym z najnowocześniejszych testów wykorzystywanych w diagnostyce alergii 

jest ALEX (Allergy Explorer®, MacroArray Diagnostics). 

Jest to test immunochemiczny, multiplex w formacie nanomacierzy [23]. 

Ekstrakty alergenów i molekularne składniki alergenów są sprzęgane z nanoczą-

steczkami, które tworzą tzw. fazę stałą, przy zastosowaniu technik sprzęgania dostoso-

wanych do ich charakteru chemicznego. Opłaszczone nanocząsteczki są nanoszone na 

warstwę podłoża tworząc uporządkowany układ, zawierający nanocząstki opłaszczone 

każdą z innym alergenem. W pierwszym, swoistym, etapie testu IgE z badanej próbki 

surowicy wiążą się swoiście z unieruchomionymi na nanocząsteczkach alergenami. 

W kolejnym, wskaźnikowym, etapie testu dochodzi do zmiany barwy badanej próbki, 

której natężenie jest proporcjonalne do ilości przeciwciał IgE unieruchomionych na 

nanocząsteczkach poszczególnych kropek. Obraz kropek przetwarzany jest za pomocą 

odpowiedniego analizatora. Następnym krokiem jest analiza danych i generowanie 

wyniku [23]. 

 Obecnie pozwala on na zbadanie 295 alergenów: w tym 178 molekuł i 117 

ekstraktów. Analizuje alergeny pokarmowe (np. owoce, warzywa, orzechy, mleko i jaja, 

przyprawy), wziewne (m.in.: drzewa, trawy i chwasty, zwierzęta, roztocze, pleśnie i droż-

dżaki), kontaktowe (drożdże i lateks) oraz jad osy i pszczeli [20]. 

4. Podsumowanie 

Diagnostyka alergii jest niezwykle trudna i złożona. 

Zebranie danych w pierwszym etapie postępowania diagnostycznego, polegającego 

na analizie klinicznej wywiadu pacjenta, następnie wykonanie podstawowych testów 

stosowanych w alergologii – testy skórne czy oznaczanie IgE w oparciu o ekstrakty, 

mogą okazać się niewystarczające do postawienia jednoznacznej diagnozy i wskazania 

sposobu leczenia. 

Zastosowanie diagnostyki molekularnej pozwala określić indywidualny profil im-

munologiczny danego pacjenta, dzięki czemu możliwe jest dobranie spersonalizowanych 

zaleceń dotyczących postępowania chorego w życiu codziennym, jak i właściwych 

działań terapeutycznych.  
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Streszczenie  

Diagnostyka chorób alergicznych jest trudna i skomplikowana. Dużym wyzwaniem jest prawidłowe zebranie 

wywiadu klinicznego. Jeżeli zebrane dane sugerują występowanie alergii IgE-zależnej, kolejnym etapem 
jest wykonanie klasycznych testów do badania alergenowo-specyficznych IgE opartych o ekstrakty 

alergenowe.  

Są to m.in.: testy skórne, testy śródskórne, oznaczanie całkowitych i alergenowo swoistych IgE w surowicy 

krwi, poziomu eozynofilii we krwi i tkankowych. Diagnostyka molekularna alergii stanowi końcowy etap 
postępowania diagnostycznego. Najistotniejsze jednak jest określenie indywidualnego profilu immunolo-

gicznego danego pacjenta, dzięki czemu możliwe jest dobranie spersonalizowanych zaleceń dotyczących 

postępowania chorego w życiu codziennym, jak i właściwych działań terapeutycznych.  

Słowa kluczowe: alergia, alergeny, diagnostyka chorób alergicznych 

Selected diagnostic methods of allergy 

Abstract  

Diagnosis of allergic diseases is a complicated procedure. A great challenge is the correct collection of the 

clinical history. If the collected data suggests the presence of an IgE-dependent allergy, the next step is to 

perform classic tests for testing allergen-specific IgE based on allergen extracts. 

These include: skin tests, intradermal tests, determination of total and allergen-specific IgE in blood serum, 
blood and tissue eosinophilia. Molecular diagnosis of allergy is the final stage of the diagnostic procedure. 

However, it is most import ant to determine the individual immune profile of a given patient, which 

enables/which allows personalized recommendations regarding the patient's conduct in everyday life as 

well as appropriate therapeutic activities. 
Keywords: allergy, allergens, diagnosis of allergic diseases 
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Pamięć – mechanizmy, rodzaje, ocena pamięci  

u ludzi i zwierząt 

1. Wstęp 

Nie zgubcie pamięci, bo człowiek bez pamięci jest osobą pozbawioną 
przyszłości.  

Jan Paweł II 

Ta filozoficzna sentencja Jana Pawła II idealnie odzwierciedla kluczową rolę pamięci 
w funkcjonowaniu w otaczającym świecie. Pamięć jest jedną z fundamentalnych zdol-
ności naszego mózgu odpowiadającą za procesy poznawcze i kognitywne. Bez sprawnej 
pamięci każdy bodziec byłby zupełną nowością, a przez to pojawiałyby się trudności 
z adaptacją do określonych warunków otaczającego środowiska.  

Celem poniższej pracy było sumaryczne zebranie dostępnych danych literaturowych 
na temat zjawiska fizjologicznego jakim jest pamięć, w kontekście: oceny mechani-
zmów powstawania szlaków pamięciowych, podłoża neurobiologicznego czy rodzajów 
pamięci. Dodatkowo dokonano porównania procesów zapamiętywania i uczenia się 
u ludzi oraz u zwierząt, zwracając szczególną uwagę na dostępne możliwości oceny 
procesów kognitywnych w obu grupach.  

2. Czym jest pamięć? Mechanizmy powstawania 

Pamięć jest to złożone zjawisko o określonym podłożu neurobiologicznym, które 
umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Polega ona 
na: tworzeniu śladów pamięciowych (tzw. engramów – jednostek pamięci), ich składo-
waniu, przetwarzaniu i przywoływaniu. Zjawiskiem ściśle związanym z pamięcią jest 
proces uczenia się, który polega na tworzeniu nowych engramów w wyniku jakiegoś 
doświadczenia, a także przekształcaniu już istniejących śladów pamięciowych. Aby 
czerpać informacje zdobyte przez uczenie i zawarte w pamięci, konieczny jest mecha-
nizm wykorzystania nagromadzonych śladów pamięciowych w procesie zwanym 
przez psychologów przywoływaniem, a potocznie – przypominaniem sobie.  

Pamięć tworzona jest etapami: spostrzeganie – odebranie bodźca przez receptory, 
kodowanie i zachowanie nowych wiadomości; zapamiętanie – przetworzenie bodźca 
w formę impulsów nerwowych, wytworzenie śladu pamięciowego, magazynowanie 
otrzymanych informacji; konsolidacja – utrwalenie, skojarzone z wcześniej powstałymi 
śladami pamięciowymi, by móc korzystać z pamięci; przywoływanie (przypominanie 
sobie) czyli wydobywanie danych z pamięci; przywoływanie zakodowanych wcześniej 
informacji [1]. 
                                                                   
1 izabelabanaszkiewicz@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farma-

ceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 grazynabiala@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
3 marta.kruk@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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3. Klasyfikacja pamięci 

Pamięć możemy klasyfikować w zależności od przyjętego kryterium podziału: 

 ze względu na czas trwania engramu wyróżnia się: 

 pamięć świeża, operacyjna – zdolność zapamiętywania tego, co jest odbierane 

w danej chwili przez zmysły. Dzięki tej pamięci można krótkotrwale utrzymać 

w pamięci informacje i wykorzystywać je w zależności od aktualnej sytuacji. 

Jest to pamięć najbardziej nietrwała i najczęściej ulega zaburzeniom 

w różnych chorobach lub pod wpływem innych silnych bodźców. Wśród 

pamięci świeżej wyróżniamy:  

 pamięć natychmiastowa (ultrakrótka, sensoryczna) – jak sama nazwa 

wskazuje długość trwania pamięci sensorycznej odpowiada w przybli-

żeniu czasowi spostrzeżenia bodźca (kilka sekund);  

 pamięć krótkotrwała (robocza) – jeśli bodziec jest wart zauważenia ta część 

informacji z pamięci sensorycznej przedostaje się do pamięci krótko-

trwałej, w której następuje ewentualna analiza i interpretacja danych. 

Pamięć ta trwa od kilku minut do kilku godzin; 

 pamięć długotrwała – jest najbardziej zróżnicowana pod względem rodzajów, 

jak i funkcji. Pamięć długotrwała umożliwia skuteczną adaptację do środo-

wiska, gdyż czas przechowywania informacji w tym obszarze pamięci obej-

muje długie lata, a nawet do końca życia. Ten rodzaj pamięci jest bardziej 

odporny na zaburzenia niż pamięć krótkotrwała; 

 ze względu na doświadczenie – w tym miejscu możemy wyróżnić dwa rodzaje: 

 pamięć gatunkowa – występuje wtedy, gdy reakcje osobnika są uzależnione 

od utrwalonego doświadczenia poprzednich pokoleń; 

 pamięć osobnicza – uaktywnia się po wpływem bodźców aktualnie działa-

jących oraz pod wpływem własnego doświadczenia jednostki. Możemy 

wyróżnić wiele rodzajów tej pamięci; jednym z kryteriów jest przedmiot 

pamięci: pamięć obrazowa, pamięć słowna, pamięć uczuć, pamięć mecha-

niczna i logiczna, pamięć mimowolna i dobrowolna; 

 ze względu na formę magazynowania i wydobywania informacji pamięci, 

wyróżniamy: 

 pamięć deklaratywna (jawna, opisowa) – pamięć ta ulega amnezji, zapomi-

naniu, które może być wynikiem bądź procesów naturalnych, bądź nastąpić 

pod wpływem: substancji toksycznych (leki, alkohol), kontuzji, obrażeń 

głowy itp. Pod względem treści pamięć deklaratywną różnicuje się na: 

 pamięć semantyczna – odnosi się do faktów, wiedzy ogólnej (wyuczone 

informacje szkolne, nazwa stolicy, nazwy kraju); 

 pamięć epizodyczna – pamiętanie zdarzeń z życia, przywoływanie 

doświadczeń ujętych w nasz własny kontekst; 

 pamięć autobiograficzna – zbliżona lub utożsamiana z pamięcią 

epizodyczną, zawiera informacje o doświadczeniach osobistych, 

 pamięć przestrzenna – umożliwia orientację w terenie; 

 pamięć prospektywna – odnosi się do zamiarów, planowanych przed-

sięwzięć; 
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 pamięć proceduralna (ukryta, niedeklaratywna) – pamięć umiejętności 

manualnych i wytworzonych nawyków, w dużej mierze używana poza 

naszą świadomością. Ten typ pamięci długotrwałej jest bardzo trwały; 

umiejętności raz wyuczonej nie zapominamy do późnej starości. Pamięć 

niedeklaratywna została podzielona na cztery podtypy: 

 zdolności proceduralne – zdolność percepcji bodźców, zdolności 

manualne; 

 torowanie – indormacje wcześniejsze ułatwiają rejestrację bodźców 

następczych; 

 warunkowanie – uczenie się; 

 nieświadome uczenie się [2]. 

 ze względu na mechanizmy wydobywania informacji:  

 pamięć jawna – charakteryzuje się wykorzystywaniem informacji zawartych 

w pamięci deklaratywnej; cechuje ją możliwość zastosowania całej znanej 

wiedzy, tzw. podręcznikowej. 

 pamięć ukryta – umożliwia wykorzystanie tylko tych informacji lub umie-

jętności, które umożliwiają wykonanie danego zadania, np.: pisanie, czytanie, 

gra na instrumencie [3]. 

4. Podłoże neuroanatomiczne i molekularne pamięci 

Pamięć jest dość skomplikowanym, przebiegającym z wieloma następującymi po 

sobie fazami, bardzo dynamicznym procesem o podłożu ściśle neurobiologicznym.  

Pod względem neuroanatomicznym trudno jest wskazać pojedynczą strukturę 

mózgową, która by odpowiadała za wszystkie procesy związane z formowaniem się 

szlaków pamięciowych. Co więcej, poszczególne rodzaje pamięci zlokalizowane są 

w różnych częściach mózgu człowieka. I tak np. strukturą odgrywającą najważniejszą 

rolę w mechanizmach pamięci deklaratywnej i przestrzennej jest hipokamp, z kolei 

ciało migdałowate ma kluczowe znaczenie w kojarzeniu bodźców oraz w rozwoju 

pamięci emocjonalnej. Kora przedczołowa natomiast odpowiedzialna jest za pamięć 

operacyjną i rozpoznawczą, skorupa warunkuje pamięć proceduralną, zaś jądro 

ogoniaste jest odpowiedzialne za pamięć genetyczną i zachowanie instynktowne [4]. 

Pod względem molekularnym w procesach pamięci i uczenia kluczową rolę odgry-

wają dwa główne neuroprzekaźniki: acetylocholina i kwas glutaminowy. W zarządzaniu 

śladami pamięciowymi kluczową rolę odgrywa układ cholinergiczny przodomózgowia 

z podstawowym neuroprzekaźnikiem – acetylocholiną. Zasadniczą funkcją acetylo-

choliny jest wzmocnienie procesów związanych z uwagą, co jest niezbędne do tworzenia 

engramów pamięci krótkotrwałej. Rola acetylocholiny nie ogranicza się jednak tylko 

do kontrolowania procesów uwagi. Neuroprzekaźnik ten pełni także ważną funkcję 

w procesie przywoływania engramów pamięci przestrzennej. Z kolei układ glutami-

nianergiczny, wraz z podstawowym neuroprzekaźnikiem – kwasem glutaminowym, 

pełni zasadniczą funkcję w tworzeniu śladów pamięciowych [5]. 

5. Ocena pamięci u ludzi i zwierząt 

Pamięć ludzka podlega badaniom psychologii kognitywnej. Człowiek ma zdolność 
do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przecho-
wywania obrazu własnej świadomości. O ile u ludzi poziom pamięci może być oceniany 
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przy użyciu języka mówionego lub pisanego, o tyle u zwierząt oszacowanie pamięci 
jest znacznie trudniejsze, gdyż pamięć zwierząt podlega badaniom etologii oraz odbywa 
się na najniższym poziomie, opierając się przede wszystkim na reakcjach chemicznych 
zachodzących w neuronach. 

5.1. Pamięć u ludzi 

Poziom pamięci u ludzi może być weryfikowany na podstawie języka mówionego 
lub pisanego. Procesy pamięciowe oraz zdolność do uczenia się bada się za pomocą 
wielu testów, w zależności od tego jaki aspekt pamięci jest oceniany.  

5.1.1. Testy oceniające procesy kognitywne u ludzi 

Test Uczenia Słuchowego – 15 Słów Reya. Test ten ocenia procesy odtwarzania 
bezpośredniego, jak i odroczonego. Badanej osobie prezentuje się listę 15 słów (tzw. 
lista A). Osoba badana uczy się tych słów podczas 5 oddzielnych prób, w ten sposób, 
że badający czyta słowa z listy, po czym badana osoba musi powtórzyć wszystkie 
słowa, które zapamiętała w każdej próbie uczenia. W ten sposób weryfikuje się odtwa-
rzanie bezpośrednie. W następnej kolejności, po zakończeniu 5 prób uczenia słów 
z listy A, następuje prezentacja nowej listy 15 słów (tzw. lista B). Badaną osobę prosi 
się następnie o odtworzenie zapamiętanych słów z wcześniej prezentowanej listy A, 
a po kolejnych 20 minutach następuje ponowne odtwarzanie słów z listy A. W ten 
sposób weryfikuje się odtwarzanie odroczone. 

Test Sortowania Kart Wisconsin. Ten test służy do oceny pamięci operacyjnej 
i funkcji poznawczych. Badana osoba ma zaprezentowane przed sobą cztery karty 
wzorcowe, na których znajduje się jeden czerwony trójkąt, dwie zielone gwiazdki, trzy 
żółte krzyże oraz cztery niebieskie koła. Następnie u dołu ekranu pojawia się maksy-
malnie 128 kart, które badany musi rozłożyć według trzech możliwych kryteriów: 
koloru, kształtu lub liczby elementów. Test ten wymaga od badanej osoby właściwego 
zachowania w pamięci bezpośredniej wiadomości na temat obecnie przyjętego kryte-
rium, ewentualnych wyborów oraz oczywiście prawidłowej odpowiedzi na wyznaczone 
zadanie. W ocenie wyników testu uwzględnia się liczbę popełnionych błędów tzw. 
perseweracyjnych, czyli najbardziej wrażliwych na dysfunkcje w obrębie kory przed-
czołowej oraz liczbę błędów tzw. nieperseweracyjnych czyli takich, które w znacznym 
stopniu są skorelowane z funkcjami uwagi. Ocenia się także liczbę poprawnie ułożo-
nych kategorii, co jest odzwierciedleniem efektywności myślenia.  

Test Łączenia Punktów. Test ten służy do: w fazie pierwszej (A) oceny szybkości 
psychomotorycznej oraz wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej, oraz w fazie 
drugiej (B) zdolności przełączania uwagi. W fazie A badana osoba ma za zadanie jak 
najszybciej połączyć linią ciągłą punkty oznaczone cyframi 1-25, w kolejności 
numerycznej. Natomiast w fazie B, ma za zadanie jak najszybciej połączyć linią ciągłą 
naprzemiennie cyfry z kolejnymi literami alfabetu, w porządku 1-A-2-B-3-C-4-D itd. 
Oceniając wynik testu należy uwzględnić czas określony w sekundach oraz liczbę 
popełnionych błędów [6]. 

5.2. Pamięć u zwierząt 

Uczenie się zwierząt jest biologicznym procesem poznawczym umożliwiającym 
adekwatne i indywidualne przystosowanie się zwierząt do, czasami nagle i zupełnie 
niespodziewanie, zmiennych warunków środowiska. Podczas tego procesu zwierzę 
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wyciąga wnioski (uczy się) z poprzednich doświadczeń, tak aby dopasować swoje 
zachowanie do nowych warunków środowiskowych.  

Wśród typów uczenia się u zwierząt wyróżniamy: 

 przywykanie, przyzwyczajanie się (habituacja), polega na wygasaniu odruchu 

orientacyjnego na powtarzający się nieistotny pod względem biologicznym 

bodziec;  

 uczenie się utajone związane jest z modyfikacją percepcji bez wyraźnej nagrody 

lub pod wpływem ciekawości; 

 wpajanie; 

 rozwijanie koordynacji zmysłowo-ruchowej przejawiające się między innymi 

w nauce chwytania;  

 tworzenie się skojarzeń między bodźcami i reakcjami w procesach warunkowania 

polegające na tresurze zwierząt;  

 uczenie się przez wgląd, oparte na nagłym zrozumieniu/ocenie sytuacji;  

 ćwiczenie dziedzicznych wzorców zachowania przejawiające się w różnego 

rodzaju nawykach instynktownych, pozach czy popisach zwierząt;  

 uczenie się motoryczne poprzez tworzenie się nawyków ruchowych;  

 synchronizowanie rytmów biologicznych.  

5.2.1. Behawioralne testy oceniające pamięć i zdolność uczenia się u zwierząt 

Przejawem inteligencji u zwierząt są: zdolność do szybkiej analizy otaczających 

zwierzę wydarzeń, rozwiązywanie trudnych zadań, dobra pamięć, łatwość uczenia się 

nowych zachowań, umiejętność rozumienia języka innych osobników. Do najbardziej 

inteligentnych zwierząt zalicza się: małpy (zwłaszcza człekokształtne), delfiny, psy, 

uchatki, konie, gryzonie (myszy, szczury). 

Aby ocenić pamięć u zwierząt stosuje się w neurobiologii behawioralnej specjali-

styczne testy doświadczalne. Ogólną zasadą weryfikacji zdolności poznawczych 

zwierząt jest tresura zwierząt w odniesieniu do stosowanych bodźców różnego pocho-

dzenia. Następnie po okresie odroczenia, podczas którego zwierzę magazynuje nabyte 

informacje, wykonywany jest właściwy test i zwierzę dokonuje określonego wyboru, 

wykorzystując zapamiętaną informację. Gryzonie, m.in. myszy i szczury, mają dobrze 

rozwiniętą pamięć środowiska, w którym żyją. Umożliwia im to zapamiętanie przeby-

tych odcinków drogi i osiąganie nawet odległych celów. Ponadto gryzonie posiadają 

naturalną skłonność do penetrowania korytarzy i kryjówek w celu poszukiwania np. 

pożywienia, a także poznawania nowych obiektów. Te cechy gryzoni wykorzystywane 

są do stworzenia dopasowanych indywidulanie pamięciowych testów doświadczalnych.  

5.2.1.1. Testy otwartych labiryntów 

Najczęściej używanymi testami w neurobiologii behawioralnej oceniającymi pamięć 

u gryzoni są testy otwartych labiryntów. Służą one do obserwacji głównie pamięci 

przestrzennej i uczenia się u tych zwierząt. Badanie pamięci u zwierząt przy pomocy 

labiryntu polega na ocenie ilości błędów popełnianych przez badane zwierzęta w czasie 

kolejnych prób oraz ilości prób koniecznych do uzyskania bezbłędnego przejścia. 

Powtórzenie eksperymentu po pewnym czasie pozwala na weryfikację pamięci danego 
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zwierzęcia. Wśród dostępnych w farmakologii doświadczalnej testów opartych na 

powyższej metodyce na uwagę zasługują następujące: 

The Classic maze test – klasyczny labirynt był pierwszym użytym labiryntem do 

oceny procesów kognitywnych u gryzoni. Test składa się z dużej platformy z serią 

pionowych ścian i przezroczystego sufitu. Zwierzę musi przejść od początku (start) do 

końca labiryntu (end), gdzie czeka nagroda. Test jest bardzo łatwy w użyciu i jest 

bardzo często wykorzystywany. 

The Water Morris maze test – wodny labirynt Morrisa – jest to jeden z najczęściej 

używanych w farmakologii doświadczalnej testów służących do oceny procesów 

kognitywnych (pamięci przestrzennej) u zwierząt. Test ten składa się z dużego, 

kolistego, metalowego basenu o wysokości 75-80 cm, wypełnionego do 40 cm 

wysokości wodą o stałej temperaturze: 22-23°Celsjusza. Wewnątrz basenu znajduje się 

platforma startowa, na której umieszcza się zwierzę oraz biała platforma docelowa, 

zanurzona 1 cm pod powierzchnię wody. Gryzoń umieszczony w wodzie, która jest dla 

niego silnym bodźcem awersyjnym, aktywnie pływa by znaleźć wyjście ze streso-

gennej sytuacji. Gdy trafi na platformę docelową (bezpieczną), to wdrapuje się na nią. 

Zwierzęta lokalizując platformę kierują się kształtem pomieszczenia, w którym 

przeprowadzany jest eksperyment i znajdującymi się wewnątrz pomieszczenia obiek-

tami, tworząc mapę przestrzenną całego pomieszczenia. Aby pomóc zwierzęciu odnaleźć 

platformę docelową, w otoczeniu basenu rozmieszczone zawsze w tych samych miej-

scach zewnętrzne wskazówki tj. stolik, okno, książki, stojący badacz. Podczas każdej 

kolejnej próby zwierzę odnajduję platformę coraz szybciej. Podczas testu analizowane 

są następujące parametry: czas pomiędzy umieszczeniem zwierzęcia na platformie 

startowej a odnalezieniem zanurzonej platformy, średnia prędkość pływania, procent 

czasu spędzonego na obrzeżach basenu, liczba wejść na docelową platformę. Test ten 

nie jest jednak pozbawiony wad: podstawową motywacją dla gryzonia jest jak 

najszybsza ucieczka z basenu wypełnionego wodą, do bezpiecznej i suchej platformy. 

Woda jest dla gryzoni czynnikiem wysoce stresogennym, co może wpływać na 

szybkość odnajdywania platformy i kolidować z realnymi wynikami testu. 

The elevated T maze test – podniesiony labirynt T – jak nazwa wskazuje ma kształt 

litery T, na którą składają się dwa naprzeciwległe, otwarte ramiona oraz jedno ramię 

zamknięte. Ramiona ułożone są wokół centralnej platformy, a cały labirynt uniesiony 

jest 50 cm nad podłogą. Procedura tego testu wykorzystuje wrodzoną awersję gryzoni 

wobec otwartych, wzniesionych przestrzeni i opiera się w zasadzie na konflikcie między 

wrodzonym strachem gryzoni przed otwartymi przestrzeniami, a chęcią eksploracji 

nowego otoczenia.  

Obserwacja zachowania zwierząt obejmuje pomiar czasu od momentu umieszczenia 

gryzonia na końcu ramienia otwartego do chwili wejścia zwierzęcia wszystkimi czterema 

łapami do ramienia zamkniętego. Czas, podczas którego mysz przejdzie od otwartego 

do zamkniętego ramienia identyfikowany jest jako czas przejścia. Substancje, które 

wpływają korzystnie na procesy pamięci i uczenia się, skracają czas potrzebny do 

przejścia myszy z otwartego do zamkniętego ramienia labiryntu. Substancje, które 

osłabiają pamięć, wydłużają ten czas. Test ten jest wykorzystywany w badaniach 

oceny pamięci przestrzennej i zmienności zachowań; jest szczególnie czuły na zmianę 

zachowania zwierzęcia przy uszkodzeniu hipokampu. 
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Test Y-maze test – test w kształcie litery Y jest podobny do opisanego powyżej  

T-labiryntu, z tą różnicą że wszystkie trzy ramiona są identyczne i zamknięte, ułożone 

w kształt litery Y. Test ten służy do badania pamięci przestrzennej i zachowania prze-

miennego. Zachowanie zwierząt w tym teście jest podatne na zaburzenia czynności 

hipokampa. Obserwacja zachowania zwierzęta związana jest z naturalną chęcią gryzoni 

do poznawania nowych miejsc. Zwierzę raz wchodzi do jednego ramienia, raz, z cieka-

wości, do innego. Procedura doświadczalna może obejmować dwie metody: pierwsza – 

umieszcza się gryzonia w labiryncie na 5 minut i mierzy się czas spędzony w okre-

ślonych ramionach; druga, związana z zablokowaniem jednego z ramion, ocenia chęć 

wchodzenia gryzonia do danego ramienia po zablokowaniu i odblokowaniu przejścia. 

Obserwuje się, czy zwierzę wejdzie w pierwszej kolejności do uprzednio zabloko-

wanego ramienia.  

Radial arm maze test – labirynt ramion promienistych – zbudowany jest z 8 do 17 

równo rozłożonych ramion, które rozchodzą się gwiaździście od centralnej platformy. 

Cały labirynt uniesiony jest 110 cm nad podłogą, a zwiększenie liczby ramion automa-

tycznie zwiększa trudność dla zwierzęcia i czas potrzebny mu do prawidłowego wyko-

nania zadania. Test służy do oceny przestrzennej pamięci roboczej. Zwierzę, które 

umieszcza się na centralnej platformie powinno wejść do danego ramienia tylko raz. 

Zwierzęta muszą zapamiętać, które ramiona już odwiedziły. Każde ponowne wejście 

traktowane jest jako błąd. Zwierzęta przed doświadczeniem pozbawione są pokarmu, 

który umieszcza się w kolejnej próbie na końcu każdego z ramion. Ponieważ pokarm 

jest umieszczane w ramieniu tylko raz, dlatego optymalną strategią dla zwierzęcia jest 

jednokrotne wejście do każdego z ramion. Zdobywa ono wtedy maksymalną ilość poży-

wienia przy minimalnym wysiłku. Aby pomóc zwierzęciu zapamiętać, które ramiona 

już odwiedziły, labirynt umieszczony jest w pokoju ze wskazówkami zewnętrznymi, 

np. półka, drzwi, stojący badacz, stół. Są także różnego rodzaju modyfikacje testu 

usprawniające zapamiętywanie przez zwierzęcia odpowiednich ramion, między innymi 

pomalowanie każdego z ramion na inny kolor np. czarny, biały, poziome, czarne 

kropki na białym tle, białe kropki na czarnym tle. Gryzonie z zaburzeniami pamięci nie 

są zdolne do odszukania nagrody jakim jest dla nich pożywienie. 

Barnes maze test – jest to labirynt, który służy do badania nauki pamięci prze-

strzennej. Aparat składa się z płaskiej oświetlonej platformy centralnej (areny) umiesz-

czonej na stojaku oraz zlokalizowanych na arenie: tzw. właściwego pola (pudełka) 

ucieczki i tzw. fałszywych pól ucieczki. Test ten jest podobny proceduralnie do 

poprzednio opisanych testów, zwłaszcza labiryntu wodnego Morrisa czy labiryntu 

promienistego, jednak inna jest tu zastosowana motywacja. W teście Barnesa zwierzęta 

są zmotywowane aby uciekać od jasnej, oświetlonej, otwartej platformy do małej czarnej 

ukrytej we wnęce (pole ucieczki). Podczas testowania zwierzęta uczą się przestrzennej 

lokalizacji właściwego pola ucieczki. Aby pomóc zwierzęciu odnaleźć bezpieczne 

pudełko w pokoju wokół testu rozmieszczone są różne wskazówki [7, 8]. 

6. Podsumowanie 

W podsumowaniu warto zauważyć, że wybór testu do oceny procesów kognityw-

nych u gryzoni powinien uwzględniać podstawowe różnice między poszczególnymi 

testami otwartych labiryntów. Testy te różnią się między sobą pod wieloma względami, 

między innymi:  
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 konstrukcją użytej aparatury np.: rodzajem zastosowanego środowiska (woda 

w teście wodnym Morrisa; wzniesione labirynty w podniesionym teście T; złożona 

struktura labiryntu w teście promienistym); 

 zastosowaną motywacją, którą może być niechęć do środowiska wodnego (wodny 

labirynt Morrisa) lub niechęć do otwartych przestrzeni (podniesiony labirynt T), 

okazja do schronienia (test Barnesa), lub ciekawość odkrywania nowych ramion 

(Y test) czy zdobywanie pożywienia (test promienisty); 

 dostępnością wskazówek: czuciowych, wizualnych, skojarzeniowych; 

 zakresem wymaganych od zwierzęcia czynności: od spontanicznego badania 

(w przypadku Y testu) do złożonych sekwencji wyboru (w przypadku labiryntu 

promienistego). 
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Pamięć – mechanizmy, rodzaje, ocena pamięci u ludzi i zwierząt 

Streszczenie 

Uczenie się i pamięć jest jedną z najbardziej interesujących, i fascynujących umiejętności mózgu. Sprawnie 

funkcjonująca pamięć zapewnia organizmom żywym zdolność do prawidłowego funkcjonowania w ota-
czającym ich środowisku, jak i adaptację do zmieniających się warunków. Procesy formowania się szlaków 

kognitywnych są procesami wieloetapowymi i mają podłoże neurobiologiczne. U ludzi poziom pamięci 

może być oceniany przy użyciu języka mówionego lub pisanego, wykorzystując dostępne testy pamięci, 

natomiast pamięć zwierząt podlega badaniom etologii i odbywa się na najniższym poziomie. Dlatego 
weryfikacja zdolności uczenia się u zwierząt jest znacznie trudniejsza, aczkolwiek możliwa. W neurobiologii 

behawioralnej wykorzystywanych jest wiele testów służących do oceny pamięci u zwierząt doświadczal-

nych, które różnią się między sobą konstrukcją aparatu, zastosowaną motywacją czy zakresem zadań 

wymaganych od zwierzęcia.  
Słowa kluczowe: pamięć i uczenie się, rodzaje pamięci, podłoże neurobiologiczne pamięci, zwierzęce testy 

pamięci 
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Memory – mechanisms, types, assessment of memory in humans and animals 

Abstract 

Memory and learning is one of the most interesting and fascinating ability of brain. Efficiently functioning 

memory enables living organisms to function properly in the surrounding environment and to adapt to 
changing conditions. The processes of the formation of cognitive pathways are multi-stage processes and 

have a neurobiological basis. Memory level in humans can be assessed using spoken or written language 

using available memory tests. Memory-related responses in animals is related to ethiological research and 

performed at the lowest level. Therefore, the verification of ability of learning in animals is much more 
difficult, although possible. In behavioral neurobiology, many animal experimental tests are used to assess 

memory-related effects. They differ in the construction of the apparatus, the motivation used or the scope 

of tasks required from the animal. 

Keywords: memory and learning, types of memory, neurobiological basis of memory, animal memory tests 
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Terapia demodekozy i chorób związanych z zakażeniem 

Demodex folliculorum – przegląd literatury 

1. Ogólna charakterystyka roztoczy z gatunku Demodex spp. 

W leczeniu dermatoz bardzo ważna jest dokładna diagnoza dająca możliwość 

zastosowania szerokiego spektrum terapii. Kluczowym elementem pozwalającym na 

podjęcie takich działań jest poznanie czynników, które mogą sprzyjać określonym 

chorobom skóry. Liczne badania udowodniły, iż poza licznymi gatunkami bakterii 

i grzybów na stan skóry oddziaływać mogą także nużeńce (Demodex spp.) [1]. 

W patogenezie chorób skóry największe znaczenie mają dwa gatunki tych roztoczy: 

Demodex folliculorum i Demodex brevis. Oba gatunki różnią się zarówno miejscem 

występowania, jak i charakterystyką bytowania. Organizmy z gatunku Demodex 

folliculorum osiągają większe rozmiary i bytują w grupach liczących 10-15 roztoczy. 

Zasiedlają głównie skórę twarzy. Z kolei organizmy z gatunku Demodex brevis cha-

rakteryzują się mniejszymi rozmiarami. Bytują one zazwyczaj pojedynczo w gruczo-

łach łojowych oraz ujściach tych gruczołów. Występowanie nużeńców na skórze jest 

ściśle związane z trybem bytowania tych roztoczy, ponieważ są to organizmy 

cudzożywne i pasożytnicze, dla których główne składniki pożywienia stanowią: wy-

dzieliny i komórki wydzielnicze gruczołów, komórki nabłonkowe gospodarze, a także 

przesącz krwi. Dojrzewanie roztoczy ze stadium jaja do postaci larwalnej trwa około 

dwóch tygodni, natomiast długość życia tych organizmów wynosi do trzech tygodni 

[1]. W zależności od źródła powszechność występowania nużeńca w populacji ocenia 

się na od 20 do 80 procent osób. Rozbieżności te prawdopodobnie wynikają z faktu, iż 

występują indywidualne predyspozycje do kolonizacji tymi roztoczami, a ponieważ 

badania przeprowadzane są na różnych populacjach to obserwowana jest różna podat-

ność na kolonizację w poszczególnych grupach. Ponadto kolonizację tymi organizmami 

znacznie częściej stwierdza się u mężczyzn ze względu na indukowaną androgenami 

produkcję łoju, który stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych dla 

tych organizmów, choć teoria dotycząca częstszego występowania roztoczy z rodzaju 

Demodex wśród mężczyzn nie została potwierdzona we wszystkich przeprowadzonych 

badaniach [2]. Powszechność występowania tych organizmów wiąże się też z łatwością 

ich nabywania oraz kolonizacji. Roztocza z rodzaju Demodex są nabywane przez 

noworodka już w krótkim okresie po porodzie, ponieważ zasiedlają one brodawki 

sutkowe matki i są łatwo przenoszone na skórę dziecka w czasie karmienia piersią [3]. 

W kolejnych latach życia roztocza z rodzaju Demodex nabywane są przez ludzi 

w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą innych osób [4]. Także w okresie 

dojrzewania w związku z nasiloną proliferacją gruczołów łojowych skóry znacząco 

                                                                   
1 k.frankowska10@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii 

i Dermatologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl.  
2 justynafaustynanowaczek@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 
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wzrasta ilość organizmów zasiedlających skórę, ponieważ zwiększona ilość łoju jest 

dla nich źródłem lepszych warunków bytowania. U ponad 95% osób powyżej 71 roku 

życia stwierdza się obecność nużeńców, można więc powiedzieć, iż są to powszechnie 

bytujące organizmy [4]. Dane epidemiologiczne mogą jednak różnić się w zależności 

od regionu geograficznego, w którym zostało przeprowadzone badanie. Mimo wspom-

nianych wcześniej różnic między obydwoma gatunkami roztoczy z rodzaju Demodex, 

organizmy te posiadają również łączące je cechy. Oba gatunki mogą kolonizować każdy 

obszar skóry człowieka, jednak najczęściej występują one w obrębie skóry twarzy ze 

względu na dużą ilość łoju w tej okolicy. Nużeńce szczególnie obficie występują na 

skórze czoła, nosa oraz w bruzdach nosowo-wargowych również ze względu na dużą 

liczebność gruczołów łojowych w tych okolicach. Ponadto organizmy z gatunku 

Demodex brevis mogą kolonizować przewody słuchowe zewnętrzne. Dane dostępne 

w literaturze wskazują, iż aby zapewnić sobie przeżycie na powierzchni skóry gospo-

darza, roztocza z rodzaju Demodex potrafią ingerować w układ immunologiczny 

gospodarza indukując wytworzenie miejscowej immunotolerancji. Dokładny przebieg 

tego mechanizmu nie został jednak szczegółowo poznany [4]. 

Już sama powszechność występowania roztoczy z rodzaju Demodex wskazuje na 

fakt, iż organizmy te fizjologicznie kolonizują powierzchnię skóry. Szacuje się, iż 

średnio populacja Demodex wynosi około pięciu organizmów na centymetr kwadra-

towy powierzchni skóry w populacji osób dorosłych. Z kolei o demodekozie lub 

inwazji nużeńców mówimy wtedy, kiedy u pacjentów pojawiają się objawy wywołane 

obecnością roztoczy, gdy jest ich więcej niż 5 na 1 cm
2
 powierzchni skóry lub też, jeśli 

stwierdza się, iż organizmy penetrują głębsze warstwy skóry [3, 5]. 

2. Powiązanie roztoczy z rodzaju Demodex spp. z dermatozami 

Mimo tego, że u większości osób będących nosicielami nużeńców nie obserwuje się 

żadnych objawów klinicznych związanych z obecnością tych organizmów, w prowa-

dzonych dotychczas badaniach udowodniono powiązanie bytowania roztoczy z rodzaju 

Demodex z występowaniem wielu dermatoz [1]. Wykazano, iż obecność organizmów 

tych sprzyja występowaniu takich schorzeń jak: trądzik różowaty, zapalenie mieszków 

włosowych czy łojotokowe zapalenie skóry. Kolonizacja nużeńcami może stanowić też 

czynnik wywołujący, zapalenie okołoustne, zapalenie powiek, czy łupież mieszkowy 

[1]. Roztocza z rodzaju Demodex przyczyniają się do występowania zapalenia powiek 

nie tylko na drodze mechanicznego powierzchniowego podrażnienia, ale także poprzez 

aktywowanie szeregu kaskad zapalnych w wyniku działania toksyn znajdujących się 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizmu nużeńców. Roztocza z gatunku Demo-

dex folliculorum poprzez odżywianie się komórkami nabłonka mieszków włosowych 

i gruczołowych powodują wspomniane wcześniej uszkodzenia mechaniczne, co 

w konsekwencji może wywołać hiperplazję nabłonka oraz reaktywną hiperkeratynizację. 

Na powierzchni roztoczy z rodzaju Demodex bardzo często stwierdzane są gronkowce 

oraz paciorkowce, będące bezpośrednio odpowiedzialne za mikrobiologiczne zapalenie 

brzegów powiek. Ponadto udowodnione zostało, iż bakterie znajdujące się wewnątrz 

roztoczy, należące do gatunku Bacillus oleronius, również przyczyniają się do aktywo-

wania odpowiedzi immunologicznej gospodarza [1]. Powiązanie występowania roztoczy 
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z rodzaju Demodex ze zwiększonym ryzykiem zachorowalności na trądzik różowaty 

w literaturze jest rozpatrywane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza teoria mówi o tym, 

iż proliferacja roztoczy z rodzaju Demodex zachodzi wtórnie do stanu zapalnego poja-

wiającego się samoistnie w wyniku choroby, a intensywne namnażanie się roztoczy 

przyczynia się do zaostrzenia choroby. Inne obserwacje wskazują jednak na to, iż to 

właśnie nużeńce mogą indukować pojawienie się stanu zapalnego w konsekwencji 

czego dochodzi do dopiero do rozwoju trądziku [4]. Obecnie postulowana jest teoria, iż 

występowanie trądziku różowatego w mechanizmie obecności roztoczy na powierzchni 

skóry związane jest z licznymi reakcjami zapalnymi oraz immunologicznymi ujaw-

niającymi się u pacjentów, a także faktem, iż roztocza z rodzaju Demodex stanowią 

wektory dla bakterii. Superantygeny produkowane przez gronkowce oraz paciorkowce 

zostają przenoszone przez roztocza, co powoduje indukcję występowania trądziku 

różowatego [1, 6]. Powszechność występowania niektórych z powyższych dermatoz 

skłania do poszukiwania coraz to nowszych i odmiennych metod leczenia działających 

nie tylko na objawy tych schorzeń, lecz także zwalczających czynniki potencjalnie 

wywołujące dermatozy. Ze względu na udział roztoczy Demodex w patogenezie wielu 

chorób, dużą wagę zaczęto przywiązywać do metod zwalczania roztoczy, co prezen-

towano w licznych pracach opublikowanych na przestrzeni ostatnich lat [7, 8]. 

3. Terapia chorób uwarunkowanych współistnieniem zakażenia 

roztoczami z gatunku Demodex spp. 

3.1. Ocena skuteczności terapii 

Obecnie nie ma dostępnego schematu leczenia zakażeń nużeńcem. Stosowane są 

w tym celu leki i substancje o potencjalnym działaniu przeciwnużeńcowym: permetryna, 

maść rtęciowa, maść siarkowa, krotamiton, inhibitory esterazy cholinowej, metronidazol, 

ornidazol, iwermektyna, kwas azelainowy oraz olejki eteryczne: z drzewa herbacia-

nego, szałwiowy i miętowy. Przy wyborze leczenia istotne jest indywidualne podejście 

do pacjenta oraz dokładne określenie jego stanu klinicznego. W celu potwierdzenia 

zakażenia nużeńcem należy wykazać obecność jaj, larw, protonimf, nimf lub osobni-

ków dorosłych nużeńca ludzkiego na drodze obserwacji mikroskopowej z pobranych 

wcześniej rzęs lub zeskrobin skóry. Oprócz eradykcji nużeńca, należy zastosować 

leczenie objawowe oraz terapię wtórnych zakażeń bakteryjnych. Całkowita eliminacja 

Demodex folliculorum bywa trudna, czasochłonna, a czasami nawet niemożliwa, 

dlatego skuteczność środków farmakologicznych można uznać już w momencie, gdy 

pozwalają na redukcję liczby roztoczy do wartości, które nie są uznawane za patolo-

giczne. Oceny skuteczności terapii można dokonać na wiele sposobów. Najbardziej 

powszechne jest określenie liczebności nużeńca w próbkach rzęs lub łoju, ale można 

też zastosować standaryzowaną biopsję powierzchni skóry lub lampę szczelinową. 

W ocenie efektów leczenia pomocne mogą okazać się subiektywne odczucia pacjenta 

w postaci zmniejszenia nasilenia świądu oraz kwestionariusz Ocular Surface Disease 

Index (OSDI) jako narzędzie służące do określenia zaawansowania zespołu suchego 

oka, co stanowi częsty problem podczas zakażenia nużeńcem [9]. 
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3.2. Zastosowanie terapii farmakologicznej 

Liczba badań w zakresie terapii demodekozy jest wciąż nieduża. Jednak dotych-
czasowo przeprowadzone badania kliniczne z zastosowaniem permetryny przypisują 
jej zadowalająco wysoką skuteczność i duże bezpieczeństwo przy miejscowym stoso-
waniu w stężeniu 5%. Preparaty z tą substancją stosowane w postaci żelu 2 razy dzienne 
przez okres 3 miesięcy [10] lub w formie kremu – raz dziennie przez 4-6 miesięcy [11], 
lub dwa razy dziennie przez 8 tygodni [12] przyczyniły się do zmniejszenia zagęsz-
czenia Demodex oraz poprawy stanu klinicznego pacjentów. Skutkiem było złago-
dzenie objawów przedmiotowych i podmiotowych zapalenia powiek oraz trądziku 
różowatego bez zgłaszanych działań niepożądanych. W badaniach testowane były 
również takie substacje jak metronidazol czy iwermektyna, które stosowane oddzielnie 
nie wykazały skuteczności, natomiast sprawdziły się w terapii skojarzonej [13]. Zasto-
sowanie doustne 250 mg metronidazolu, trzy razy dziennie przez 2 tygodnie, równo-
cześnie z iwermektyną w dwóch dawkach, 200 μg/kg w odstępie 1 tygodnia, spowo-
dowało spadek zagęszczenia Demodex po okresie 4 tygodni w grupie 60 osób obciążo-
nych chorobami takimi jak: trądzik zwyczajny, trądzik różowaty, zapalenie brzegów 
powiek, zapalenie okołoustne. Przyczyniło się to do poprawy obrazu klinicznego 
pacjentów, co można wiązać dodatkowo z przeciwzapalnym działaniem metronidazolu, 
który hamuje odpowiedź immunologiczną organizmu na antygeny roztoczy D. folli-
culorum. Natomiast działanie roztoczobójcze metronidazolu spowodowane jest, naj-
prawdopodobniej, silną aktywnością biologiczną jego metabolitów, np. pochodnej  
2-hydroksymetylowej, która wykazuje do 10 razy wyższą aktywność jako środek 
przeciwbakteryjny niż sam metronidazol. Ponadto, ogólnoustrojowe podawanie iwer-
mektyny wywiera toksyczny efekt na roztocza poprzez stymulację uwalniania kwasu 
γ-aminomasłowego (GABA), co skutkuje zaburzeniem przewodnictwa nerwowego 
u stawonogów, natomiast ze względu na słabe przenikanie do płynu mózgowo-rdze-
niowego nie powoduje zaburzeń neurologicznych ludzi. Inne badanie kliniczne 
wykazało większą skuteczność ornidazolu niż samego metronidazolu [14]. Ornidazol 
to pochodna 5-nitroimidazolu o działaniu przeciwbakteryjnym wynikającym z obecności 
grupy nitrylowej, której redukcja do grupy aminowej lub do wolnego rodnika powoduje 
śmierć drobnoustrojów. Poza wysoką skutecznością, odznacza się także dłuższym 
okresem półtrwania oraz mniejszą ilością działań niepożądanych w stosunku do metro-
nidazolu, stąd terapia tym środkiem pomaga poprawić przestrzeganie przez pacjenta 
przepisanych schematów dawkowania. We wstępnym badaniu ornidazol zwiększał 
stopień zapalenia mieszków włosowych, co przynajmniej częściowo spowodowane 
było reakcją na ciało obce, wywołaną szybką śmiercią roztoczy Demodex wystawionych 
na działanie ornidazolu, i wynikającą z tego akumulacją produktów przemiany materii 
i lipidów pasożytów. Dlatego w badaniu klinicznym zastosowano terapię skojarzoną 
z betametazonem – silnym glikokortykosteroidem o właściwościach przeciwzapalnych, 
co zgodnie z oczekiwaniami, znacząco złagodziło zmiany zapalne twarzy i swędzenie, 
które wystąpiły po leczeniu samym ornidazolem [14]. Analiza skuteczności i tolerancji 
sulfacetamidu siarkowo-sodowego, krotamitonu i permetryny w badaniu klinicznym 
[12] wykazała, iż wszystkie trzy substancje znacząco zmniejszyły liczbę D. folliculorum 
przy zachowaniu dobrej tolerancji. Zadowolenie pacjentów było wyższe w grupie 
otrzymującej acetamid sodu niż w grupie z 10% krotamitonem i 5% permetryną, także 
ocena kliniczna (rumień, wykwity grudkowo-krostkowe) w tej grupie była najlepsza, 
lecz bez istotnej statystycznie różnicy. 
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3.3. Zastosowanie olejków eterycznych w leczeniu demodekozy 

Niektóre badania kliniczne donoszą o skuteczności zastosowania olejków eterycz-

nych w redukcji liczby roztoczy z rodzaju Demodex. Wśród nich najwyższą skutecz-

nością odznacza się olejek z drzewa herbacianego. Bazując na pozytywnych efektach 

działania tego olejku w testach in vitro, przeprowadzono badanie, w którym [15] prze-

testowane zostały seryjne stężenia 13 z 15 znanych składników olejku z drzewa herba-

cianego, które były rozpuszczalne w oleju mineralnym. Najsilniejszym ze składników 

okazały się być Terpinen-4-ol, a następnie α-Terpineol, 1,8-Cineole i Sabinene. Wszystkie 

substancje wykazywały zależny od dawki efekt zabijania. Terpinen-4-ol jest najbardziej 

aktywnym składnikiem olejku z drzewa herbacianego, lecz stanowi tylko 1% jego 

zawartości. Wykazuje szeroki zakres działania bakteriobójczego i przeciwgrzybiczego. 

Dodatkowo Terpinen-4-ol odznaczają właściwości przeciwzapalne, wynikające z  hamo-

wania produkcji ponadtlenków i cytokin prozapalnych, o czym świadczy wyraźne ustą-

pienie podrażnienia oczu i objawów zapalnych, co skutkuje poprawą widzenia u nie-

których pacjentów przypuszczalnie ze względu na zmniejszenie zapalenia rogówki 

i neowaskularyzacji. Kilka badań wykazało, że 50% roztwór olejku z drzewa herba-

cianego stosowany raz w tygodniu skutecznie zmniejsza manifestację zakażenia nużeńcem. 

Jednak ze względu na możliwe podrażnienia zaleca się stosowanie 5% roztworu. Wyka-

zano, iż stosowanie nawet tak niskich stężeń dwa razy dziennie pomaga ograniczyć 

liczbę D. folliculorum w okresie 4 tygodni [16]. Na rynku dostępne bez recepty są 

również chusteczki zawierające Terpinen-4-ol. Produkty te stosuje się do czyszczenia 

powiek w ramach leczenia zapalenia powiek, lecz obecnie niewiele dowodów po-

twierdza ich skuteczność. 

3.4. Zastosowanie urządzenia BlephEx
TM

 w terapii demodekozy 

W jednym z badań klinicznych zastosowano urządzenie BlephExTM wspomagająco 

w terapii zapalenia powiek wywołanego obecnością roztoczy z rodzaju Demodex spp. 

Jego działanie opiera się na złuszczaniu powierzchni powieki na linii rzęs. Po 2 tygo-

dniach odnotowano znaczną poprawę objawów. Autorzy postulują, że jest to efekt głębo-

kiego oczyszczania i złuszczającego działania metody z zastosowaniem urządzenia [17]. 

4. Podsumowanie 

Ze względu na potencjał roztoczy Demodex folliculorum do zwiększania ryzyka 

wystąpienia licznych dermatoz przytoczonych w powyższej pracy, w ich leczeniu 

ważne jest uwzględnienie różnorodnych terapii redukujących liczebność roztoczy. 

Konieczne jest przeprowadzenie badań, które pozwolą ustalić, czy istnieje skuteczny 

lek do stosowania w przypadku wystąpienia zmian zapalnych skóry, indukowanych 

obecnością roztoczy Demodex folliculorum. Pozwoli to na opracowanie efektywnej 

i bezpiecznej dla pacjentów terapii oraz ustalenie schematów postępowania w przy-

padku zakażenia D. folliculorum.  
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Terapia demodekozy i chorób związanych z zakażeniem Demodex folliculorum – 

przegląd literatury 

Streszczenie 

Demodex folliculorum należy do roztoczy bytujących w gruczołach łojowych skóry człowieka i mieszkach 

włosowych. Ich obecność zwykle jest bezobjawowa, lecz może jednak przyczyniać się do rozwoju demo-

dekozy oraz innych chorób zapalnych skóry, między innymi takich jak: zapalenie mieszków włosowych, 
trądzik różowaty czy łojotokowe zapalenie skóry. Leczenie demodekozy, jak i stanów zapalnych induko-

wanych obecnością Demodex folliculorum, bywa trudne ze względu na brak wytycznych. 

Celem tego przeglądu jest ocena skuteczności stosowanych dotychczas metod leczenia dermatoz zwią-

zanych z Demodex folliculorum, porównanie działania zróżnicowanych dawek leków oraz przedstawienie 
alternatywnych terapii.  

W przeglądzie dokonano analizy literatury dostępnej na platformach PubMed oraz Google Scholar.  

Do skutecznych metod terapeutycznych należą te z wykorzystaniem: iwermektyny, metronidazolu, per-

metryny, zarówno w formie monoterapii, jak i terapii skojarzonej. Zwraca się uwagę na możliwość zastoso-
wania pulsacyjnego lasera barwnikowego oraz australijskiego olejku z drzewa herbacianego (TTO) i jego 

ekstraktu. Część autorów podkreśla konieczność monitorowania terapii z wykorzystaniem TTO ze 

względu na drażniące działanie preparatu.  

Przedstawione metody wykazują stosunkowo dużą skuteczność, jednak w celu określenia standardów 
opieki niezbędne jest poszerzenie badań dotyczących metod leczenia zakażeń Demodex folliculorum.  

Słowa kluczowe: Demodex folliculorum, dermatozy, nużeniec  

Therapy of demodecosis and diseases associated with Demodex folliculorum 

infection – a review of the literature 

Abstract  

Demodex folliculorum belongs to the mites living in the sebaceous glands of human skin and hair follicles. 

Their presence is usually asymptomatic but can nevertheless contribute to the development of demodicosis 

and other inflammatory skin diseases such as folliculitis, rosacea and seborrheic dermatitis, among others. 
Treatment of demodicosis as well as inflammation induced by Demodex folliculorum is sometimes difficult 

due to lack of guidelines. The aim of this review is to evaluate the efficacy of current treatments for 

Demodex folliculorum – related dermatoses, to compare the effects of different drug doses and to present 

alternative therapies. The review analyzed the literature available on PubMed and Google Scholar 
platfoms. Effective therapeutic methods include those using ivermectine, metronidazole, permethrin, both 

as monotherapy and combined therapy. Attention is drawn to the possibility of using a pulsed dye laser and 

Australian tea tree oil (TTO) and its extract. Some authors emphasize the necessity of monitoring the 

therapy with TTO because of irritating effect of the preparation. 
The methods presented demonstrate relatively high efficacy, but more research on treatment methods for 

Demodex folliculorum infections is needed to define standards of care.  

Keywords: Demodex, Demodex follculorum, demodecosis 
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Analizy na poziomie pojedynczej komórki  

znajdujące zastosowanie w immunologii 

1. Wprowadzenie 

Wraz z pojawieniem się biologii molekularnej komórki, opracowano metody ozna-

czania właściwości i funkcji pojedynczych komórek. W zakres tych metod wchodziło 

między innymi użycie fluorescencyjnych białek reporterowych oraz wykrywanie poje-

dynczych cząsteczek RNA lub DNA. Jednak dopiero metoda sekwencjonowania 

umożliwiła pełniejszy dostęp do informacji genetycznej. Po opracowaniu metody 

sekwencjonowania RNA pochodzącego z pojedynczej komórki (scRNA-seq), nastąpił 

rozwój analiz umożliwiających badanie różnych fenotypów molekularnych, takich jak: 

dostępność chromatyny, modyfikacje histonów, metylacja DNA i ilość białek [1, 2]. 

W niniejszej pracy omówiono technologie sekwencjonowania na poziomie pojedynczej 

komórki, podkreślając ich znaczenie w obecnych badaniach nad układem odporno-

ściowym.  

2. Metody scRNA-seq 

Stosunkowo niedawno, ok. 10 lat temu, wzrosło zainteresowanie technologiami 

genomiki funkcjonalnej z zastosowaniem sekwencjonowania RNA na poziomie poje-

dynczych komórek (scRNA-seq). Wiele z opracowanych systemów scRNA-seq jest 

obecnie dostępnych na rynku (np. 10X Genomics, Takara iCELL8, Fluidigm i 1CellBio 

inDrop) i umożliwiają one sekwencjonowanie z zastosowaniem aparatu Illumina [2]. 

Właściwym podejściem do kompleksowego badania rzadkich podtypów komórek 

odpornościowych jest wzbogacenie tych populacji przed wychwyceniem pojedynczej 

komórki. Stało się to możliwe dzięki pojawieniu się technologii takiej jak sortowanie 

komórek aktywowane fluorescencją (FACS), w której powierzchnia komórek jest 

uprzednio znakowana przy użyciu przeciwciał sprzężonych z fluorochromami. Głównym 

utrudnieniem scRNA-seq jest znikoma ilość materiału wyjściowego. Komórka ssaka 

zawiera tylko 1-50 pg RNA, a tylko 1-5% jest transkrybowanych do mRNA. Problem 

ten rozwiązano z dwóch różnych stron: przez amplifikację cDNA w całym transkryp-

tomie metodą PCR lub RNA przez transkrypcję in vitro oraz poprzez wprowadzenie 

barkodów DNA (kodów kreskowych) – charakterystycznych sekwencji genomu, które 

umożliwiają sekwencjonowanie puli komórek i przypisanie zidentyfikowanych genów 

do puli komórek, z których pochodzą. Wadą tych metod jest to, że poszczególne komórki 

muszą być zamknięte, zwykle w mikrodołkach, co ogranicza liczbę komórek do analizy 

w tym samym czasie, ponieważ metody te są bardzo czasochłonne [3]. 

Rozwój mikroprzepływowych metod scRNA-seq, takich jak Drop-seq i inDrop, 

umożliwił wysokoprzepustowe wychwytywanie i kodowanie dziesiątek tysięcy poje-

dynczych komórek w krótkim czasie, a następnie łączenie wyekstrahowanego materiału 

z barkodem DNA, znacznie zmniejszając koszt badania jednej komórki. W obu tech-
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nikach poliadenylowane (poli(A)) RNA są wychwytywane i znakowane za pomocą 

barkodu komórki i unikalnego identyfikatora molekularnego (UMI). Są to unikalne 

sekwencje oligonukleotydowe, które mogą hybrydyzować z RNA poprzez ogony poli(T). 

Transkrypty pojedynczej komórki otrzymują ten sam kod kreskowy komórki, ale UMI 

są unikalne w transkryptach, co pozwala uwzględnić błędy w amplifikacji PCR. 

W Drop-Seq pojedyncze komórki są kapsułkowane w nanolityczne krople oleju zawie-

rające bufor do lizy i barkody DNA dołączone do kulek (rys. 1). Podczas kapsułko-

wania pojedyncze komórki poddawane są lizie, a RNA hybrydyzuje z ogonami poli(T) 

oligonukleotydów na kulkach, tworząc STAMP (jednokomórkowe transkryptomiki 

przyłączone do mikrocząstek). Następnie emulsję kropelek rozbija się i kulki w zawie-

sinie odzyskuje się, umożliwiając pojedynczą reakcję odwrotnej transkrypcji. cDNA 

jest następnie amplifikowane, a produkty PCR podlegają znakowaniu (fragmentacji 

i ligacji adapterów) i amplifikacji biblioteki przed sekwencjonowaniem i analizą 

bioinformatyczną [4, 5]. 

InDrop opiera się na tej samej zasadzie wychwytywania pojedynczych komórek 

w kropelkach zawierających kody kreskowe DNA i UMI, ale istnieją pewne różnice. 

Poszczególne komórki są kapsułkowane hydrożelowymi (poliakryloamidowymi) 

mikrosferami zawierającymi: startery z barkodem, bufor do lizy i mieszaninę do 

odwrotnej transkrypcji. Poli(A) RNA jest transkrybowane na cDNA przed pęknięciem 

kropli. W przeciwieństwie do Drop-seq, gdzie amplifikacja odbywa się przez PCR, 

cDNA inDrop jest liniowo amplifikowane poprzez transkrypcję T7 in vitro. Następnie 

amplifikowany in vitro RNA ulega fragmentacji, a adaptery do sekwencjonowania są 

poddawane ligacji przed kolejną rundą odwrotnej transkrypcji. Powstałe fragmenty 

cDNA są amplifikowane, sekwencjonowane i analizowane [5]. Metoda inDrop wymaga 

uprzedniego zwiększenia populacji badanych komórek. Barwienie i sortowanie 

komórek może skutkować stresem komórkowym, co może przyczyniać się do zmiany 

transkryptomu i zmniejszenia żywotności komórek. Ograniczenia te należy wziąć pod 

uwagę przy projektowaniu eksperymentu i wyborze platformy scRNA-seq (np. inDrop 

w porównaniu z Drop-seq działa przy niższych prędkościach przepływu i wykazuje 

znacznie wyższą wydajność wychwytywania komórek). Alternatywną techniką przygo-

towawczą, której celem jest wzbogacanie komórek oparte na przeciwciałach, jest 

magnetyczna separacja komórek [3]. 

W innej metodzie, MARS-seq (ang. massively parallel single cell RNA-seq), komórki 

znakowane są przeciwciałami identyfikującymi markery powierzchni komórek, a na-

stępnie poszczególne komórki są sortowane do dołków 384-dołkowej płytki zawiera-

jącej startery z UMI i bufor do lizy. Po odwrotnej transkrypcji cDNA pojedynczych 

komórek jest transkrybowany in vitro w celu amplifikacji, a RNA jest fragmentowany 

i łączony z adapterami do późniejszego sekwencjonowania [6]. Do wychwytywania 

pojedynczych komórek wykorzystuje się również mikrostudzienki zbudowane z agarozy 

oraz studzienki z macierzami wielkości nanolitrów [3]. Otrzymane dane sekwencjono-

wania dostarczają informacji m.in. o wariantach transkryptów, takich jak polimorfizmy 

pojedynczego nukleotydu (SNP) lub genów fuzyjnych. Ta zasada została zastosowana 

do przypisania komórkom odpornościowym w łożysku pochodzenia matczynego lub 

płodowego [7]. 



 

Gabriela Winiarska 

 

106 

Identyfikacja przestrzennej organizacji tkanek w rozdzielczości komórkowej na 

podstawie profili ekspresji genów w pojedynczej komórce ma zasadnicze znaczenie 

dla zrozumienia systemów biologicznych. Techniki takie jak: MERFISH, STARmap 

i seqFISH+ za pomocą mikroskopii i przy użyciu sond fluorescencyjnych, poprzez 

hybrydyzację lub sekwencjonowanie in situ, umożliwiają identyfikację populacji RNA 

poszczególnych komórek. Takie obrazowanie transkryptomu in situ z dużą dokład-

nością jest jednak utrudnione przez granice rozdzielczości optycznej i gęstość trans-

krypcji w pojedynczej komórce [8-10]. Sekwencyjna fluorescencyjna hybrydyzacja in 

situ (seqFISH +) z dużą dokładnością i rozdzielczością może obrazować mRNA nawet 

dla 10 000 genów w pojedynczych komórkach. SeqFISH+ umożliwia identyfikację grup 

komórek i ich przestrzenną organizację w tkankach, ponadto ujawnia lokalizacje sub-

komórkowego mRNA w komórkach i pary receptor-ligand sąsiadujących komórek [10]. 

ScRNA-seq zastosowano w m.in.: do badania heterogeniczności prekursorów krwi, 

komórek układu odpornościowego, odkrycia nowych typów komórek odpornościowych, 

analizy molekularnych szlaków odpowiedzi immunologicznej oraz w poznawaniu 

różnorodności receptorów antygenowych [11]. 

 
Rysunek 1. Schemat Drop-seq. Objaśnienia: (A) zamknięcie w kropli pojedynczej komórki i kulki z kodem 

kreskowym DNA, (B) hybrydyzacja mRNA do oligonukleotydów na kulkach, (C) utworzone po odwrotnej 
transkrypcji STAMP, (D) zamplifikowane biblioteki cDNA gotowe do sekwencjonowania.  

Opracowanie własne na postawie [3, 8] 
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3. Metody epigenetyczne 

Epigenetyka łączy genotyp z fenotypem. Istnieją jednak kluczowe pytania w epi-

genetyce, na które można odpowiedzieć jedynie poprzez określenie epigenomu 

w pojedynczych komórkach. Na przykład, w jaki sposób heterogeniczność transkryp-

cyjna między komórkami wiąże się z heterogenicznością epigenetyczną, a jeśli tak jest, 

to gdy komórki zmieniają swoje właściwości lub funkcję, zmiany w transkrypcji po-

przedzają czy następują po znakach epigenetycznych? Opisano różne znaki epigene-

tyczne, od DNA (np. metylacja DNA) po modyfikacje histonów, które mogą wpływać 

na sposób, w jaki komórka odczytuje swój genom. Czynniki transkrypcyjne, które 

wiążą się z DNA, mogą tworzyć lub zmieniać stany epigenetyczne (np. otwarta lub 

zamknięta chromatyna i konformacja chromatyny wyższego rzędu) lub ich wiązanie 

może być zależne od stanu chromatyny. Niedawny rozwój metod epigenomiki pojedyn-

czych komórek, w tym pozycjonowanie nukleosomów, umożliwia identyfikację otwartej 

lub zamkniętej struktury chromatyny. Na tej podstawie można wywnioskować prawdo-

podobieństwo, że pewne czynniki transkrypcyjne będą lub nie będą się wiązać 

z określonymi sekwencjami DNA w poszczególnych komórkach. 

Opracowywane są metody umożliwiające poznawanie potranslacyjnych modyfikacji 

histonów poprzez bezpośrednie oznaczanie wiązania czynników transkrypcyjnych – na 

przykład sekwencjonowanie immunoprecypitacji chromatyny pojedynczej komórki 

(scChIPseq, rys. 2.A). W technikach tych można wykorzystać znaczniki histonowe 

związane ze stanami transkrypcji, takie jak H3K4me3, który wskazuje na aktywną 

transkrypcję lub H3K27me3, który znajduje się w genach o obniżonej aktywności 

transkrypcyjnej [12, 13]. W metodzie wykorzystującej immuno-cięcie chromatyny 

oraz sekwencjonowanie pojedynczej komórki (scChIC-seq), chromatyna jest rozcinana 

w miejscach modyfikacji histonów lub wiązania czynników transkrypcyjnych przez 

nukleazę mikrokokową (MNazę), która jest nakierowywana na określone regiony 

chromatyny przez specyficzne przeciwciało. Na chromatynie, MNaza rozcina na małe 

fragmenty DNA wokół nukleosomu z modyfikacją histonu. ScChIC-seq niezawodnie 

wykrywa miejsca docelowe H3K4me3 i H3K27me3 w pojedynczych ludzkich 

leukocytach [14]. 

Opracowano także metodę sekwencjonowania chromatyny dostępnej dla transpozazy 

(scATAC-seq, rys. 2.B), w których dostępność DNA jest badana na podstawie zdolności 

prokariotycznej transpozazy Tn5 do wstawiania adapterów dostępnych regionów 

genomu, umożliwiając amplifikację i sekwencjonowanie tych regionów, w przeciwień-

stwie do niedostępnych regionów, takich jak te oddziałujące z nukleosomem. Ta metoda 

może ujawnić kilka warstw regulacji genów w pojedynczym teście, w tym: identyfikację 

elementów cis w całym genomie, wnioskowanie o wiązaniu i aktywności czynników 

transkrypcyjnych oraz pozycje nukleosomów [15]. Oprócz poznania aktywnych 

elementów regulacyjnych kierujących różnicowaniem komórek krwiotwórczych, dzięki 

scATAC-seq określono ewolucję elementów regulacyjnych podczas ostrej białaczki 

szpikowej [13]. 

Oprócz ATAC-seq, kilka nowych technologii ułatwiło identyfikację stanu chroma-

tyny w pojedynczych komórkach. Sekwencjonowanie jednokomórkowej DNazy 

(scDNase-seq, rys. 2.C) można zastosować do zlokalizowania i sekwencjonowania 

DNA o strukturze otwartej chromatyny oraz aktywnych elementów regulatorowych 



 

Gabriela Winiarska 

 

108 

DNA, które są wrażliwe na trawienie DNazą I. Kolejny postęp metodologiczny 

umożliwiła metoda Hi-C, dzięki której poznaje się konformację chromosomów na 

pojedynczych komórkach (scHi-C). Hi-C ujawnia przestrzenną organizację chromoso-

mów poprzez mapowanie kontaktów między elementami DNA, które są daleko zloka-

lizowane w liniowej sekwencji genomowej oraz domen topologicznych wielkości mega-

zasad, w których segmenty DNA wewnątrz domeny często oddziałują ze sobą [16]. 

Określanie transkryptomów i epitopów w pojedynczych komórkach przez sekwen-

cjonowanie CITE-seq (rys. 2.D) znacznie ulepszyło identyfikację znanych komórek 

odpornościowych poprzez połączenie scRNA-seq z profilowaniem białek powierzch-

niowych. CITE-seq łączy sekwencjonowanie RNA w kropelkach pojedynczych komórek 

z profilowaniem białek na podstawie przeciwciał. W CITE-seq komórki, zamiast 

znacznikami fluorescencyjnymi, traktuje się znakowanymi barkodami przeciwciałami, 

a poziomy RNA i ilość obecnego przeciwciała (jako przybliżenie poziomów białka) są 

mierzone podczas sekwencjonowania, jednocześnie dla każdej komórki. W każdej 

komórce można zastosować i zmierzyć wiele przeciwciał; przestrzeń unikatowych 

barkodów DNA jest znacznie większa niż praktyczne możliwości metod fluorescen-

cyjnych [8, 17]. Związane z przeciwciałami/adapterami oligonukleotydy barkodów 

działają jak syntetyczne transkrypty, które są wychwytywane podczas większości 

protokołów przygotowywania bibliotek scRNA-seq opartych na oligodT (np. 10x 

Genomics, Drop-seq, ddSeq). Inna metoda profilowania epigenetycznego – cytometria 

według czasu przelotu (EpiTOF), wykorzystuje rozdzielczość pojedynczych komórek 

i pomiar ilościowy zapewniany przez cytometrię masową, w celu jednoczesnego 

wykrywania stężeń różnych znaczników histonowych w poszczególnych komórkach. 

W ten sposób zidentyfikowano profile modyfikacji histonów specyficzne dla podgrup 

komórek odpornościowych oraz komórek krwiotwórczych [16]. Również wzory 

metylacji zarządzające ekspresją genów pojedynczych komórek zostały wykorzystane 

do rozróżnienia rzadkich subpopulacji hematopoetycznych komórek macierzystych [7]. 

4. CRISPR-seq 

Zintegrowana metoda CRISPR-seq łączy metodę edycji genomu CRISPR-Cas 

z sekwencjonowaniem scRNA. Metoda ta umożliwia bezpośrednie powiązanie zmian 

w genomie wygenerowanych przy pomocy CRISPR-Cas9 z profilem ekspresji genów 

na poziomie pojedynczej komórki. Pierwszym etapem metody jest infekcja komórki 

wektorem lentiwirusowym CRISPR, który dostarcza sgRNA skierowany na docelowy 

fragment genomu, który ma ulec uszkodzeniu oraz kodujący tą wprowadzaną zmianę 

genetyczną barkod DNA. CRISPR-seq umożliwia badania przesiewowe CRISPR. Jest 

to metoda badania fenotypowych konsekwencji utraty genów. W tym celu wektor 

lentiwirusowy zawiera także transkrybowany poliadenylowany unikalny wskaźnik 

i fluorescencyjny marker selekcyjny. Umożliwia to aktywowane fluorescencyjnie 

sortowanie komórek o różnych fenotypach na podstawie sygnału biomarkera. Następnie 

komórki są hodowane, różnicowane i/lub stymulowane, po czym następuje sekwencjo-

nowanie scRNA. Sekwencjonowanie komórek z danej puli dostarcza informacji o sek-

wencji mRNA każdej komórki, w tym o: barkodzie sgRNA, unikalnym identyfikatorze 

molekularnym oraz unikalnym barkodzie komórki, wiążącym profil transkrypcyjny 

komórki z wygenerowanymi zaburzeniami genetycznymi. Metoda ta umożliwia, więc 

badanie przesiewowe CRISPR z odczytem transkryptomu pojedynczej komórki. Oprócz 



 

Analizy na poziomie pojedynczej komórki znajdujące zastosowanie w immunologii 

 

109 

utraty funkcji genu, za pomocą CRISPR/cas, możliwe jest indukowanie represji lub 

nadekspresji docelowych genów [18]. 

Równoległe porównywanie transkryptomów wielu komórek umożliwia wszech-

stronną ocenę subpopulacji w obrębie heterogenicznej populacji i dostarcza informacji 

o tym, które zaburzenia genetyczne wpływają na otrzymywane genotypy [19]. Jedno-

komórkowe analizy CRISPR/Cas9 zostały użyte do określenia sygnalizacji receptora 

komórek T (TCR) i odpowiedzi na lipopolisacharydy (LPS) w komórkach dendrytycz-

nych, co pozwala na poznanie: nowych funkcji regulatorów różnicowania, odpowiedzi 

przeciwwirusowych i funkcji mitochondrów podczas aktywacji immunologicznej [20]. 

Sekwencjonowanie CRISPR/Cas9 użyto do scharakteryzowania sieci regulacyjnej 

kontrolującej różnicowanie komórek szpikowych i ich odpowiedź na składowe 

patogenu poprzez pomiar dziesiątek tysięcy pojedynczych komórek, wadliwych pod 

kątem aktywności kluczowych regulatorów rozwoju oraz odpowiedzi immunologicznej. 

Wykazano przeciwstawne działanie Cebpb i Irf8 w różnych liniach mieloidalnych oraz 

różne funkcje pełnione orzez Rela i Stat1/2 w odpowiedzi na patogeny w komórkach 

dendrytycznych i monocytach [21]. 

 

 
Rysunek 2. Schematyczne przedstawienie epigenetycznych metod sekwencjonowania na poziomie 
pojedynczej komórki: scCHIP-seq (A), scATAC-seq (B), scDNase-seq (C) oraz scCITE-seq (D). 

Opracowanie własne na postawie [12] 
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5. Analiza białek przy użyciu SCoPe-MS  

Charakterystyka białek na poziomie pojedynczych komórek zwykle wykorzystuje 

cytometrię przepływową lub mikroskopię fluorescencyjną, z czego obie polegają na 

immunoreakcjach z użyciem przeciwciał. W cytometrii przepływowej komórki są 

znakowane fluorescencyjnie sprzężonymi przeciwciałami, a następnie przepuszczane 

pojedynczo przez wiązkę laserową w celu pomiaru rozproszonego światła i fluore-

scencji [8]. Cytometria masowa umożliwia jednoczesne oznaczanie ilościowe do ~40 

białek powierzchniowych komórki przy użyciu przeciwciał skoniugowanych z izotopami 

metali ciężkich, które są wykrywane za pomocą spektrometrii mas. Chociaż cytometria 

masowa ma niezrównaną przepustowość i precyzję, podlega uniwersalnemu ograni-

czeniu cytometrii przepływowej: wymogowi decyzji o tym, które białka należy mierzyć 

oraz ograniczeniu oznaczania białek obecnych na powierzchni komórki [2]. Zostało 

opracowanych wiele metod oceny ilościowej białek opartych na przeciwciałach w poje-

dynczych komórkach, w tym: CyTOF, single-cell Western blot i Proseek Multipleks, 

czy odczyt immunologiczny metodą PCR. Metody te mogą określać ilościowo do 

kilkudziesięciu endogennych białek rozpoznawanych przez wysoce specyficzne przeciw-

ciała. Analiza Western blot pojedynczej komórki umożliwia analizę pojedynczych 

komórek wysianych w mikrostudzienkach za pomocą cienkowarstwowej elektroforezy 

żelowej i fotoimmobilizacji, a następnie hybrydyzacji przeciwciał. W metodzie tej 

zdenaturowane białka ulegają rozdziałowi według wielkości, w sposób podobny do 

konwencjonalnego western blot. Metodę tą zastosowano do analizy heterogenności 

nerwowych komórek macierzystych i śledzenia ich różnicowania [16]. W wyżej 

wspomnianych technikach, pomimo oferowanej czułości, ograniczenia związane ze 

stosowaniem przeciwciał powodują poszukiwanie innych sposobów ilościowego 

oznaczania białek w pojedynczych komórkach [8, 22, 1]. Pomimo tego, metoda 

CyTOF została wykorzystana do ilościowego określenia odpowiedzi immunologicznej 

tysięcy pojedynczych komórek z próbek zdrowego ludzkiego szpiku kostnego [23]. 

Poziomy białka w pojedynczych komórkach są często określane na podstawie 

pośrednich odczytów sekwencji odpowiadających im mRNA. Wiele transkryptów jest 

obecnych w niskiej liczbie kopii, a według istniejących protokołów scRNA-seq, wychwy-

tywanych jest około 10-20% cząsteczek w komórce, gdzie szacuje się, że w komórce 

ludzkiej znajduje się około 600 milionów zasad mRNA. Zatem, nawet przy idealnym 

protokole scRNA-seq, oszacowanie liczebności wielu transkryptów byłoby ograniczone. 

Pobieranie próbek wielu kopii białek na gen może być wykonalne, ponieważ więk-

szość białek jest obecnych w ponad 1000 razy większej liczbie kopii na komórkę niż 

odpowiadające im transkrypty potrzebujące wzmocnienia. Ponieważ wzmocnienie może 

wprowadzić szum, zatem duża liczba kopii białek może pozwolić na ich ilościowe 

oznaczenie bez wzmacniania [24]. Umożliwiono zastosowanie LC-ESI-MS/MS, czyli 

tandemowej spektrometrii mas (MS/MS) w połączeniu z chromatografią cieczową (LC) 

i jonizacją przez elektrorozpylanie (ESI) do ilościowego określenia białek z pojedyn-

czych komórek (SCoPE-MS, Single-Cell ProtEomics by Mass Spectrometry) [25]. 

W metodzie tej stosuje się białka nośnikowe oznaczone barkodem z tandemowymi 

znacznikami masy (TMT), które spełniają trzy ważne role: 

 zmniejszają utratę próbki; 

 zwiększają identyfikację sekwencji; 
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 zwiększają przepustowość (ponieważ wielokrotne znakowanie TMT umożliwia 

jednoczesną analizę wielu próbek [26]. 
Metoda ta pozwoliła przeanalizować pojawianie się heterogenności komórkowej 

w miarę różnicowania się jednorodnych monocytów w komórki podobne do makro-
fagów przy braku polaryzujących cytokin. SCoPE2 oznaczał ilościowo ponad 2700 
białek w 1018 pojedynczych monocytach i makrofagach. Równoległe pomiary trans-
kryptów za pomocą 10x Genomics scRNA-seq sugerują, że SCoPE2 pobiera 20-krotnie 
więcej kopii na gen, co wskazuje na potencjał tej metody w ilościowym oznaczaniu 
białek w pojedynczych komórkach [24]. 

6. Multi-omika 

W multiomice jednokomórkowej różne warstwy danych genomowych mogą być 
rejestrowane jednocześnie [16]. W zintegrowanej analizie transkryptomicznej i epi-
genetycznej dla monocytów i neutrofili, zebrano dane o: sekwencji RNA, sekwencji 
ChIP sześciu modyfikacji histonów i metylacji DNA. Wyniki wskazują, że monocyty 
mają 4-krotnie większą liczbę regionów wzmacniających w porównaniu z neutrofilami, 
wskazując na większy potencjał różnicowania monocytów w: makrofagi, dendrytyczne 
komórki i osteoklasty [27]. W drugim badaniu autorzy profilowali 80 000 Kit

+
 komórek 

ze szpiku kostnego myszy metodą MARS-seq w połączeniu z CRISPR-seq. W badaniu 
tym określano czynniki transkrypcyjne zaangażowane w powstawanie linii mieloidalnej 
[28]. W celu poznawania ludzkiej hematopoezy wykonano także integracyjną analizę 
sekwencji RNA i sekwencji ATAC pojedynczych komórek [29]. 

7. Podsumowanie 

Komórki wykazują różnice na poziomach: transkryptomu, proteomu i epigenomu 
w tkankach i narządach. W tym przeglądzie podkreślono ostatnie postępy w metodach 
analiz jednokomórkowych w dziedzinach związanych z immunologią. Ponieważ ilość 
danych uzyskanych z tych eksperymentów stale rośnie, przewiduje się, że analizy na 
poziomie pojedynczych komórek będą w najbliższej przyszłości jednymi z częściej 
stosowanych metod do scharakteryzowania układu odpornościowego. Prawdopodobnie 
stanie się standardową metodą w badaniach nad kluczowymi procesami komórkowymi 
i nad heterogenicznoścą komórek odpornościowych na poziomie DNA, RNA i białek. 
Sekwencjonowanie scRNA-seq znacznie większej liczby komórek za pomocą mikro-
przepływów pozwoliło zdobyć wiedzę na temat zestawów transkryptów w konkretnych 
populacjach komórek. Krokiem w kierunku poznania korelacji pomiędzy transkrypto-
mem a funkcją komórki było opracowanie metody rejestrującej, jak zmiany w sekwencji 
DNA wpływają na fenotyp komórek oraz zapis sekwencji RNA (CRISPR-seq). Opra-
cowanie większości otrzymanych do tej pory danych dotyczących pojedynczych 
komórek oraz przeprowadzenie kompleksowych metaanaliz dostarczy istotnych infor-
macji biologicznych. Dane z wielu poziomów omicznych, pochodzące z pojedynczych 
komórek, umożliwią poznanie szlaków molekularnych oraz zidentyfikowanie rzadkich 
subpopulacji komórek odpornościowych. Dodatkowo, obrazowanie przestrzenne po-
zwoli na zlokalizowanie poszczególnych wzajemnych oddziaływań pomiędzy komór-
kami oraz pomiędzy komórkami a ich mikrośrodowiskiem. Pozyskiwane w ten sposób 
informacje mogą ułatwić poznanie rozregulowanych mechanizmów molekularnych 
leżących u podstaw patogenez oraz odkrycie nowych celów terapeutycznych i bio-
markerów chorób układu odpornościowego. 
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Analizy na poziomie pojedynczej komórki znajdujące zastosowanie w immunologii 

Streszczenie 

Układ odpornościowy charakteryzuje się dużym stopniem różnorodności komórek, jednak wiele z nich jest 

albo niezbadanych, albo mają nieokreślone funkcje. Aby właściwie określić tożsamości i funkcje komórek 
odpornościowych oraz zrozumieć w jaki sposób szlaki sygnałowe w komórkach przyczyniają się do kształ-

towania układu odpornościowego, konieczne jest połączenie wielu pomiarów z poziomu RNA, DNA i białka. 

W niniejszej pracy, na podstawie przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa, scharakteryzowano najnowsze 

technologie analizy pojedynczych komórek, w których duże, multi-omiczne zbiory danych o rozdzielczości 
pojedynczych komórek stanowią źródło wiedzy na temat procesów prowadzących do odpowiedzi immuno-

logicznej w warunkach (pato)fizjologicznych. W przedstawionych technikach rejestrowane są dane pocho-

dzące z różnych omik jednokomórkowych, tj. proteomiki, metodą spektrometrii mas (SCoPE-MS) czy 

transkryptomiki, dzięki sekwencjonowaniu RNA (scRNA-seq). Opisane metody epigenomiki, określające 
różne komponenty epigenomu pojedynczej komórki, pozwalają na identyfikację otwartej lub zamkniętej 

chromatyny i modyfikację nukleosomów (ChIPseq, ATAC-seq). Przedstawiono także zintegrowane metody 

sekwencjonowania scRNA-seq z równoległym profilowaniem białek powierzchniowych (scCITE-seq) lub 

inaktywowaniem genów za pośrednictwem CRISPR (CRISP-seq). Integracja informacji z wielu poziomów 
molekularnych w połączeniu z ulepszonymi metodami obliczeniowymi pozwala na odkrywanie nowych 
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molekularnych połączeń między genomem a funkcjonalnością komórek odpornościowych oraz na 

wielkoskalowe badanie ich heterogeniczności. 
Słowa kluczowe: immunologia, pojedyncza komórka, CRISPR-seq, sekwencjonowanie, epigenetyka 

Single-cell analyzes for immunology 

Abstract 

The immune system is characterized by a high degree of cell diversity, but many of them are either 

unexplored or have undefined functions. To properly define the identities and functions of immune cells, 

and to understand how cell signaling help shape the immune system, it is necessary to combine multiple 
measurements from RNA, DNA and protein. In this work, on the basis of the conducted literature review, 

the latest technologies of single cell analysis are characterized, in which large, multi-omic sets of data with 

the resolution of single cells are a source of knowledge about the processes leading to an immune response 

under (patho)physiological conditions. In the presented techniques, data from various unicellular omics, 
i.e. proteomics, mass spectrometry (SCoPE-MS) or transcriptomics, thanks to RNA sequencing (scRNA-

seq) are recorded. The described methods of epigenomics, determining the various components of a single 

cell epigenome, allow the identification of open or closed chromatin and modification of nucleosomes 

(ChIPseq, ATAC-seq). Integrated scRNA-seq sequencing methods with parallel surface protein profiling 
(scCITE-seq) or CRISPR-mediated gene inactivation (CRISP-seq) are also presented. The integration of 

information from multiple molecular levels, combined with improved computational methods, allows the 

discovery of new molecular connections between the genome and the functionality of immune cells and the 

large-scale study of their heterogeneity. 
Keywords: immunology, single cell, CRISPR-seq, sequencing, epigenetics 
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Ostry krwiak podtwardówkowy – leczenie chirurgiczne 

1. Wstęp 

Ostry krwiak podtwardówkowy (ASDH) stanowi główną jednostkę kliniczną 
w urazowym uszkodzeniu mózgu (TBI), zdiagnozowanym w tomografii komputerowej 
(CT) jako pozaosiowa, hipergęsta, półksiężycowa zmiana między oponą twardą 
a miąższem mózgu. ASDH jest ostrą zmianą zajmującą przestrzeń która zwiększa 
ciśnienie śródczaszkowe (ICP) i często jest powikłana współistniejącymi zmianami 
wewnątrzczaszkowymi, w tym: różnymi urazami rozlanymi, krwiakami kontuzyjnymi 
i obrzękami. Ponadto jest on również modyfikowany przez zjawiska, takie jak: ogni-
skowe i globalne niedokrwienie pod krwiakiem, reaktywna hiperperfuzja, koagulopatia, 
opóźnione krwiaki. Ze względu na złożoną patofizjologię śmiertelność ASDH utrzymuje 
się na wysokim poziomie, pomimo postępu diagnostyki i technik leczenia, ale także 
w systemach ratownictwa medycznego [1-8]. 

Wraz ze starzeniem się populacji neurochirurdzy stają w obliczu rosnącej liczby 
osób starszych z TBI, w tym ASDH, często cierpiących na opóźniony krwiak śród-
czaszkowy w połączeniu z przedszpitalnym lekiem przeciwzakrzepowym i przeciw-
płytkowym. Takie schorzenie specyficzne dla osób starszych jest szeroko rozpoznawane 
w ostatnich latach, ale w dalszym ciągu sposoby leczenia nie są dobrze ugruntowane.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aspektów epidemiologicznych i pato-
fizjologicznych ASDH oraz leczenie chirurgiczne. 

2. Epidemiologia 

Częstość występowania ASDH wynosi około 10-20% pacjentów przyjmowanych 
z TBI. 

W 30-50% przypadków towarzyszy złamaniom kości czaszki [1, 3, 23, 30-32]. 
Skupiając się na pacjentach z ciężkim TBI w skali Glasgow (GCS) 8 lub mniej, 

około 60% pacjentów towarzyszy w różnym stopniu ASDH [1-5, 23, 31, 32]. 
Wraz ze starzeniem się populacji wzrasta również częstotliwość występowania 

ASDH [9]. 
Z analizy Traumatic Coma Data Bank (TCDB) w Stanach Zjednoczonych i Japan 

Neurotrauma Data Bank (JNTDB) wynika, że większość ASDH występuje jako powi-
kłanie urazu głowy w wyniku upadku lub przemocy, ale także jest następstwem wypad-
ków związanych z pojazdami mechanicznymi (MVA) [9, 11]. 

Związek z wypadkami komunikacyjnymi występuje najczęściej w młodszej (15-30 
lat) grupie wiekowej. Upadki są najczęstsze w starszej grupie wiekowej (45-80 lat) [3-8]. 

Badania z udziałem pacjentów w stanie śpiączki wykazały, że MVA jest mechani-
zmem urazu w większości przypadków ASDH [5, 6, 12]. 

Z tego wynika, że MVA powoduje nie tylko cięższy uraz, ale także towarzyszące 
rozlane uszkodzenie aksonów. Często jest z tym powiązane uszkodzenie leżącego 
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poniżej mózgu, z przesunięciem w linii środkowej, jak również śródmiąższowe uszko-
dzenie mózgu, a nawet obrzęk.  

Duża śmiertelność od 50-90% jest skutkiem uszkodzenia mózgu, a nie samego 
ASHD [1]. 

3. Objawy  

Ostry krwiak podtwardówkowy zazwyczaj lokalizuje się w okolicy ciemieniowej 
i czołowo-ciemieniowej, rzadziej w dolnym obszarze dołu środkowego lub ponad 
biegunami potylicznymi. Najrzadziej krwiak podtwardówkowy powstaje między 
półkulami, w tylnym dole czaszki lub obustronnie na wypukłościach [1, 2, 3, 7-10]. 

Te ostatnie lokalizacje stwarzają najwięcej problemów diagnostycznych. Objawy 
pojawiają się od kilku minut do kilku godzin po urazie. Chory od początku może 
pozostawać w stanie nieprzytomności. 

U 30% pacjentów przed śpiączką występuje intervallum lucidum. Po wybudzeniu 
pacjenci często skarżą się na jednostronny ból głowy. Częstym objawem jest również 
poszerzona źrenica po stronie krwiaka, choć w 5-10% po stronie przeciwnej, rzadko 
występuje jednostronny niedowład [3, 10, 11]. 

Jeśli dojdzie do wklinowania pod namiot, wówczas powstaje ryzyko ucisku konaru 
mózgu i nerwu III we wcięciu namiotu, co wywołać może mylne objawy sugerujące 
jednostronną lokalizację krwiaka [11]. Małe krwiaki mogą powodować tylko bóle 
głowy, duże: zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, śpiączkę. W przypadku 
wtórnego pogorszenia stanu pacjenta, zawsze należy brać pod uwagę narastanie ciasnoty 
śródczaszkowej spowodowanej krwiakiem [10]. 

Do typowych objawów neurologicznych, które mogą sugerować rozpoznanie 
ostrego krwiaka podtwardówkowego u chorego po urazie głowy należą: 

  niedowład lub porażenie połowicze; 

 zaburzenia chodu;  

 zaburzenia mowy;  

 poszerzenie źrenicy i brak jej reaktywności po stronie krwiaka; 

 spadek tętna; 

 zaburzenia świadomości;  

 napady padaczkowe; 

 śpiączka [1, 5, 6, 11, 12]. 

4. Patofizjologia 

ASDH jest ostrą zmianą zajmującą przestrzeń zwiększającą ICP i często jest powi-
kłana współistniejącymi wewnątrzczaszkowymi zmianami, w tym: różnymi rozlanymi 
urazami, krwiakami ze stłuczeniami i obrzękami. Ponadto jest on również modyfiko-
wany przez inne zjawiska takie jak: zmiany mózgowego przepływu krwi, koagulopatia, 
opóźnione pogorszenie czy też leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe. 

4.1. Zmiany mózgowego przepływu krwi (CBF) 

U pacjentów z ASDH wykazano, że mózgowy przepływ krwi (CBF) znacznie 
zmniejsza się bezpośrednio po urazie [18]. 

Ponieważ wczesna redukcja CBF występuje w warunkach przywróconego lub 

prawidłowego systemowego ciśnienia krwi i utlenowania tętniczego. Istnieją również 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Świadomość
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przyczyny nieukładowe. Proponuje się, że redukcja CBF wynika ze spadku ciśnienia 

perfuzji mózgowej (CPP) z powodu wzrostu ICP. Skurcz naczyń mózgowych, 

dysautoregulacja i zmniejszone zapotrzebowanie metaboliczne z powodu pierwotnego 

uszkodzenia mózgu, również mogą być odpowiedzialne za zmniejszenie mózgowego 

przepływu krwi. Takie wtórne niedokrwienie jest celem leczenia zorientowanego na 

ICP lub CPP w przypadkach ASDH [1, 12, 15, 17, 18]. 

W wyniku zmniejszenia mózgowego przepływu krwi, przekrwienie, czyli hiper-

perfuzja, często występuje w korze znajdującej się poniżej usuniętego ASDH i przedłuża 

się, co wiąże się z niekorzystnymi wynikami [19, 20, 35, 36]. 

Hiperperfuzja może na przykład wywoływać uszkodzenie reperfuzji inicjowane 

przez wolne rodniki tlenowe. Takie przekrwienie występuje często u osób starszych 

[20, 35, 36]. 

Leczenie ukierunkowane na ICP i/lub CPP może nie być odpowiednie w przypadku 

przekrwienia. Optymalne leczenie hiperfuzji nie zostało jeszcze ustalone. Z ostatnich 

doniesień wynika, że wczesna indukcja hipotermii przed kraniotomią może poprawić 

rokowanie w przypadkach ewakuowanych urazowych krwiaków śródczaszkowych. 

Ponieważ wiadomo, że hipotermia zmniejsza uszkodzenia reperfuzyjne w modelach 

zwierzęcych, wczesna indukcja hipotermii przed usunięciem krwiaka może, przypusz-

czalnie, chronić mózg przed uszkodzeniem wywołanym przez przekrwienie w przy-

padkach ASDH [17-20]. 

4.2. Koagulopatia 

Koagulopatia często występuje u pacjentów z izolowanym tępym TBI, wynoszącym 

22,7%. Uszkodzenie tkanki mózgowej powoduje stymulację szlaku krzepnięcia czynnika 

tkankowego oraz skłonność do krwawień ogólnoustrojowych krótko po TBI [21, 37].  

Koagulopatia może wpływać na hemostazę, opóźnioną ekspansję, ale także wystą-

pienie krwiaka śródczaszkowego, prowadząc tym samym do niekorzystnych wyników. 

Ostatnio wykazano, że wysoki poziom D-dimeru w surowicy jest związany ze złym 

rokowaniem u pacjentów z urazowym krwiakiem śródczaszkowym. Rola D-dimeru nie 

została w pełni poznana, jednak może istnieć pewien potencjalny wpływ na wynik 

TBI, w tym ASDH [21, 37]. 

4.3. Opóźnione pogorszenie 

Opóźnione pogorszenie występuje często u starszych pacjentów z TBI, w tym 

z ASDH. Wraz z wiekiem powstaje również więcej przestrzeni śródczaszkowych, 

dochodzi do atrofii mózgu, aby zrekompensować nagromadzenie krwi i obrzęk mózgu 

przed pojawieniem się objawów. Opóźnione pogorszenie może nastąpić w ciągu 

6 godzin od urazu. Większość przypadków spowodowana jest: ekspansją ASDH, 

opóźnionym urazowym krwiakiem śródmózgowym (DTICH), progresją krwiaka ze 

stłuczenia i obrzękiem [11, 16].  

Ponieważ takie pogorszenie jest często szybkie, zaleca się interwencję chirurgiczną 

przed pogorszeniem stanu. 
Kolejną jednostką opóźnionego pogorszenia jest opóźniony pourazowy ostry krwiak 

podtwardówkowy (DASH), szczególnie u starszych pacjentów leczonych antyko-
agulantami. Pacjenci mają początkowo prawidłowe badania neurologiczne i prawidłową 
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TK. ASDH rozwija się z szybkim pogorszeniem od 9 godzin do 3 dni po urazie głowy 
[1-3, 5, 7, 10].  

Ostry krwiak nadtwardówkowy po przeciwnej stronie po usunięciu ASDH jest 
rzadkim, ale wyniszczającym powikłaniem śródoperacyjnym i pooperacyjnym [22]. 
Częstość występowania wynosi 6-30% wśród pacjentów leczonych operacyjnie 
w przypadku ASDH. Mechanizmy nie zostały w pełni poznane. Początkową dekom-
presyjną kraniektomię po przeciwnej stronie przypisuje się uwolnieniu efektu tampo-
nady, zwykle wywołanej zwiększonym ICP i występującym pourazowo niedociśnieniem 
tętniczym. W związku z tym zaleca się wykonanie tomografii komputerowej w celu 
oceny rzadkiego, ale równie śmiertelnego powikłania u pacjentów z ASDH i kontralate-
ralnym złamaniem czaszki. Sugeruje się stopniową dekompresję z wstępną kraniotomią 
dziury wiertniczej, a następnie kraniektomię dekompresyjną, aby uniknąć tej kompli-
kacji. Jednak jej skuteczność nie została ustalona [18, 22]. 

4.4. Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe 

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa coraz częściej osoby starsze mają do czynienia 
z TBI, w tym ASDH. Wiele z tych osób przed urazem jest leczonych w warunkach 
ambulatoryjnych antykoagulantami lub lekami przeciwpłytkowymi. W przypadkach 
TBI leczenie przedszpitalne lekami przeciwpłytkowymi i przeciwzakrzepowymi jest 
związane ze zwiększonym ryzykiem powiększenia się krwiaka śródczaszkowego lub 
opóźnionego krwiaka, co prowadzi do zwiększonej zachorowalności i śmiertelności [23]. 

Zwiększa się także częstość interwencji neurochirurgicznych, a także liczba epizo-
dów ponownego krwawienia [23].  

5. Diagnostyka i rozpoznanie 

Rozpoznanie opiera się na wynikach badań neuroobrazowych – tomografii kompu-
terowej lub rzadziej śródoperacyjnie. 

Tomografia komputerowa ma znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i rokownicze. 
Pozwala między innymi na ocenę: urazów kości czaszki, rozległości ogniska krwotocz-
nego, jego lokalizacji i stosunku do struktur mózgu, identyfikację obszarów stłuczenia, 
rozpoznanie obrażeń tkanki mózgowej i obrzęku oraz pourazowych zmian niedokrwien-
nych. Umożliwia też ocenę wpływu opisanych zmian patologicznych na zbiorniki 
płynów – wewnątrzmózgowe i zewnątrzmózgowe, jak również na rozległość i kierunek 
ucisku struktur mózgu – „objaw masy” [2, 3, 6]. 

Praktyczne znaczenie ma również ocena pourazowych zmian w powłokach głowy 
(tkanka podskórna i czepiec ścięgnisty), umożliwiająca wnioskowanie o miejscu przyło-
żenia siły. Możliwość wielokrotnego wykonania badania umożliwia ocenę dynamiki 
zmian wewnątrzczaszkowych i właściwe postępowanie terapeutyczne. Obecnie badanie 
tomografii komputerowej jest metodą z wyboru w diagnostyce ASDH [2, 3, 6, 11]. 

W przypadku, gdy tomografia komputerowa głowy jest niedostępna, a stan chorego 
ulega szybkiemu pogorszeniu należy wykonać trepanację zwiadowczą czaszki, wyko-
nując otwory w kościach czaszki chorego i powodując odbarczenie krwiaka – a tym 
samym zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego. Jeśli po wykonanym zabiegu opera-
cyjnym stwierdza się narastanie objawów i wzrost ciśnienia śródczaszkowego, konieczne 
jest wykonanie tomografii komputerowej głowy, aby wykluczyć powstanie kolejnego 
krwiaka wewnątrzczaszkowego. Kolejnym krokiem w postępowaniu leczniczym jest 
stosowanie leków zmniejszających obrzęk mózgu (tak zwane leczenie przeciw-
obrzękowe).  
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Rysunek 1. Zakład Diagnostyki Obrazowej WSZZ w Kielcach. W badaniu TK głowy ostry krwiak 

podtwardówkowy nad lewą półkulą mózgu grubości do 10 mm, lewa komora boczna uciśnięta, struktury 

pośrodkowe przemieszczone na prawo na ok. 14 mm 

6. Aspekty chirurgiczne 

6.1. Wskazania 

Nadciśnienie śródczaszkowe spowodowane ASDH może prowadzić do przezna-

miotowej przepukliny mózgowej i wtórnego uszkodzenia niedokrwiennego mózgu. 

Celem operacji jest uwolnienie od przepukliny i minimalna redukcja wtórnego uszko-

dzenia niedokrwiennego. Tak więc ASDH powodujące znaczny efekt masy, który 

można skutecznie zredukować chirurgicznie. Zasadniczo wstępne wskazanie do zabiegu 

chirurgicznego może być oparte na wynikach GCS pacjenta, badaniu źrenicy 

i wynikach TK [1]. 

W badaniu TK wskazaniem do leczenia operacyjnego ASDH jest grubość > 10 mm 

lub przesunięcie linii środkowej > 5 mm. Krwiak powinien być ewakuowany nieza-

leżnie od ilości punktów w skali GCS. ASDH < 10 mm i przesunięcie linii środkowej 

< 5 mm powinny być poddane chirurgicznej ewakuacji, jeśli GCS spada o 2 i więcej 

punktów od urazu do momentu przyjęcia bądź źrenice są asymetryczne lub nieruchome 

i rozszerzone oraz ICP wynosi > 20 mmHg [1, 4, 7, 10, 11]. 

Natomiast leczenie zachowawcze i obserwację można prowadzić jedynie w przy-

padku, gdy pacjent jest w stanie stabilnym, a w wyniku tomografii komputerowej głowy 

grubość krwiaka podtwardówkowego nie przekracza 1 cm, przemieszczenie mózgowia 
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w linii środkowej nie przekracza 5 mm, a chory uzyskał  > 8 punktów w skali Glasgow. 

Pacjent leczony zachowawczo wymaga stałego monitorowania, a w przypadku pogor-

szenia jego stanu lub narastania krwiaka, uwidocznionego w kontrolnym badaniu 

tomograficznym, konieczne jest przeprowadzenie operacji [1, 6, 9].  

Ważne jest również obserwowanie chorych nawet po błahych urazach, bowiem objawy 

krwiaka mogą być skryte i ujawnić się nawet w odległym czasie od zdarzenia.  

Jeżeli leczenie podjęto odpowiednio wcześnie, możliwe jest całkowite wyleczenie 

krwiaka podtwardówkowego bez żadnych niekorzystnych następstw. Usunięcie krwiaka 

i zahamowanie krwawienia nie jest równoznaczne z całkowitym powrotem chorego do 

zdrowia. Jeżeli w wyniku uszkodzenia mózgu, doszło na przykład do niedowładu jednej 

strony ciała zmiany te mogą mieć charakter nieodwracalny lub powrót do sprawności 

może wymagać długotrwałej rehabilitacji. Po zakończeniu leczenia krwiaka podtwar-

dówkowego chory nie wymaga specjalnego postępowania, jeśli nie wystąpiły powi-

kłania neurologiczne. W zależności od rodzaju przeprowadzonej operacji może być 

konieczna kontrola neurochirurgiczna celem ewentualnego uzupełnienia ubytku 

w kościach czaszki, ponieważ w części przypadków usunięte znad krwiaka kości czaszki 

nie są od razu umieszczane z powrotem na swoim miejscu [1, 9, 10].  

6.2. Czas zabiegu 

Czas od urazu do operacji może być ważnym czynnikiem ratującym mózg przed 

wtórnym niedokrwieniem spowodowanym uciskiem i/lub nadciśnieniem śródczasz-

kowym przez ASDH [25]. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się szybką ewakuację ASDH 

u pacjentów ze wskazaniami do operacji  

Z przeprowadzonych badań wynika, że opóźnienie zabiegu zwiększa śmiertelność 

u pacjentów z ASDH operowanych w ciągu 4 godzin po urazie o 30% i o 90% śmier-

telność u pacjentów operowanych powyżej 4 godzin po urazie. Wykazano również, że 

czas od urazu do zabiegu chirurgicznego był znacznie krótszy u pacjentów z wyzdro-

wieniem funkcjonalnym niż ze zgonem, co sugeruje znaczenie szybkiej ewakuacji 

krwiaka podtwardówkowego [25-27].  

Wskazuje się, że wczesna operacja poprawia wynik chociaż czas od urazu do opera-

cyjnego usunięcia ASDH w odniesieniu do wyników zachorowalności i śmiertelności 

nie jest statystycznie istotny, nawet w przypadku badania w odstępach godzinowych 

[25-27]. 

Jednak związek między czasem od urazu do operacji a jej wynikiem może być trudny 

do zbadania, ponieważ pacjenci operowani w krótszym czasie mogą doznać cięższych 

obrażeń niż ci z opóźnioną operacją. W rzeczywistości większość badań skupiających 

się na czasie między urazem a operacją nie wykazała korelacji z wynikiem [1, 18, 25-27]. 

Z kolei z drugiej strony strony, czas od TBI do operacji może nie być tak ważny, 

jak czas od pogorszenia stanu klinicznego do operacji. W literaturze opisany jest związek 

między odstępem czasu od początku śpiączki do zabiegu chirurgicznego a wynikiem. 

Wyniki wykazały, że pacjenci operowani w ciągu 2 godzin po pogorszeniu stanu 

klinicznego mają znacznie lepsze wyniki niż pacjenci operowani w czasie dłuższym 

niż 2 godziny od pogorszenia stanu klinicznego [24-27]. 

 Wyniki te sugerują, że szybka ewakuacja ASDH jest wskazana nawet po pogor-

szeniu, nie ustalono okna czasowego terapeutycznego, jednak natychmiastowy zabieg 
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chirurgiczny w ciągu 2 do 4 godzin po pogorszeniu stanu klinicznego daje lepsze 

wyniki, niż u pacjentów poddanych opóźnionej operacji [26, 27]. 

W sytuacjach planowej operacji chirurgicznej jako czas operacji sugeruje się czas 

wzrostu ICP powyżej progu.  

6.3. Technika chirurgiczna 

Techniki chirurgiczne, które są powszechnie stosowane do ewakuacji ASDH obej-

mują, kraniotomię kranioplastyczną, dużą kraniektomię dekompresyjną, kraniostomię 

lub kombinację tych procedur. W rzeczywistości techniki operacyjne nie są wyszcze-

gólnione w większości prac, a skuteczność zabiegów chirurgicznych nie jest omawiana. 

Na przykład, niektóre instytuty stosują kraniektomię z odbarczeniem we wszystkich 

przypadkach ASDH [25, 27-29].  

Podczas gdy inne stosują kraniotomię z kranioplastą. Wybór procedur chirurgicz-

nych może zależeć od: wiedzy chirurga, stanu neurologicznego pacjenta, czasu trwania 

pogorszenia, przedoperacyjnych wyników badań radiologicznych, stopnia obrzęku 

mózgu oraz dostępność sali operacyjnej.  

Celem operacji jest uwolnienie mózgu od nadciśnienia śródczaszkowego w celu 

minimalnego stłumienia wtórnego uszkodzenia. W związku z tym zasadniczą może 

być duża kraniotomia z usunięciem krwiaka [28, 41, 43]. 

Gdy śródoperacyjny i/lub pooperacyjny obrzęk mózgu jest przewidywany, odpo-

wiednia może być kraniektomia odbarczająca. Dekompresyjna kraniektomia znacząco 

poprawia rokowanie u pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem śródczaszkowym 

wynikające z rozległego stłuczenia, w porównaniu z rutynową kraniotomią. Jak wia-

domo, odbarczenie kości prowadzi do pozornego zaostrzenia obrzęku [29].  
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Ostry krwiak podtwardówkowy – leczenie chirurgiczne 

Streszczenie 

Urazowy ostry krwiak podtwardówkowy (ASDH) jest główną jednostką kliniczną urazowego uszkodzenia 

mózgu (TBI). Działa jako zmiana zajmująca przestrzeń w celu zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego, 
często jest powikłana współistniejącymi zmianami i modyfikowana przez: zmiany przepływu krwi 

w mózgu (CBF), koagulopatię i opóźnione krwiaki. Ze względu na skomplikowaną patofizjologię śmiertel-

ność ASDH nadal pozostaje wysoka. W niniejszej pracy przeglądowej opisano jego: epidemiologię, pato-

fizjologię, leczenie operacyjne . W odniesieniu do epidemiologii, wraz ze starzeniem się populacji, wzrasta 
liczba starszych pacjentów z ASDH, zwłaszcza pacjentów z przedszpitalnym lekiem przeciwzakrzepowym 

i przeciwpłytkowym. Jeśli chodzi o patofizjologię, oprócz dobrze znanego początkowego nadciśnienia 

śródczaszkowego i następującego po nim niedokrwienia, w ostatnich latach często rozpoznaje się opóźnione 

przekrwienie lub opóźniony krwiak. Jednak optymalne sposoby leczenia tych opóźnionych zjawisk nie 
zostały jeszcze ustalone. W odniesieniu do zabiegów chirurgicznych wszystkie strategie kraniotomii, 

kraniektomii odbarczającej wydają się skuteczne, ale nie ustalono jeszcze wyższości każdego zabiegu. 

Ponieważ wyniki w skali Glasgow (GCS), wiek i wyniki tomografii komputerowej są silnie skorelowane 

z wynikiem operacji, każdy czynnik został zbadany jako wskaźnik zdolności ratunkowej.  

Leczenie ostrego krwiaka podtwardówkowego jest najczęściej operacyjne. Należy je podjąć jak najszybciej 

po ustaleniu rozpoznania, aby zapobiec ewentualnym powikłaniom, które mogą doprowadzić do śmierci 

pacjenta. Operacja polega na usunięciu kości czaszki znad krwiaka i usunięciu krwiaka z powierzchni 

mózgu.  
Słowa kluczowe: ostry krwiak podtwardówkowy, urazowe uszkodzenie mózgu, postępowanie chirur-

giczne, wskazanie 

Acute subdural hematoma – surgical treatment 

Abstract 

Traumatic acute subdural hematoma (ASDH) is the major clinical unit of traumatic brain injury (TBI). 

It acts as a space-consuming lesion to increase intracranial pressure and is often complicated by 
concomitant lesions and is modified by changes in cerebral blood flow (CBF), coagulopathy, and delayed 

hematomas. Due to the complicated pathophysiology, the mortality rate of ASDH remains high. This 

review describes its epidemiology, pathophysiology, and surgical treatment. With regard to epidemiology, 

as the population ages, the number of elderly ASDH patients is increasing, especially patients with pre-
hospital anticoagulant and antiplatelet therapy. Regarding pathophysiology, in addition to the well-known 

initial intracranial hypertension and subsequent ischemia, delayed hyperemia or a delayed hematoma have 

often been diagnosed in recent years. However, optimal treatments for these delayed phenomena have yet 

to be determined. Regarding surgery, all strategies for craniotomy, decompression craniectomy and pre-
treatment appear to be successful, but the superiority of each surgery has not yet been established. Since 

the Glasgow Coma Scale (GCS) scores, age, papillary response, and CT scores strongly correlated with the 

score, each factor was tested as an indicator of rescue capacity. 

Treatment of an acute subdural hematoma is most often operative. They should be undertaken as soon as 
possible after the diagnosis is made to prevent possible complications that could lead to the patient's death. 

The operation consists in removing the bones of the skull above the hematoma and removing the hematoma 

from the surface of the brain. 

Keywords: acute subdural hematoma, traumatic brain injury, surgical procedure, indication 
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Aktualne zalecenia i wytyczne w leczeniu miastenii – 

przegląd systematyczny 

1. Wstęp 

Miastenia gravis (MG) jest chorobą autoimmunologiczną wywołaną przez specy-

ficzne przeciwciała w obrębie błony postsynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego 

(ang. neuromuscular junction, NMJ). Może wystąpić w każdym wieku, ale obserwuje 

się dwa szczyty zachorowań: w wieku 20-30 lat (z przewagą kobiet) oraz 60-70 lat 

(z przewagą mężczyzn) [1]. 

MG charakteryzuje się nużliwością (szybkim zmęczeniem i osłabieniem) mięśni. 

Osłabienie zwykle występuje w czasie dłuższej pracy mięśnia. Wyróżnia się dwie 

postacie kliniczne: oczną i uogólnioną. Postać oczna ogranicza się do powiek i mięśni 

zewnątrzgałkowych, powodując objawy w postaci asymetrycznego opadania powieki, 

któremu może towarzyszyć niewyraźne lub podwójne widzenie. Postać uogólniona 

obejmuje mięśnie twarzy i szyi, mięśnie osiowe oraz mięśnie kończyn (częściej 

górnych). Około 50% pacjentów prezentuje MG oczną. U połowy z nich z czasem 

rozwinie się postać uogólniona. W najcięższym przebiegu zajęte zostają mięśnie gardła, 

co prowadzi do zaburzeń połykania (dysfagii) oraz mięśnie oddechowe prowadząc do 

niewydolności oddechowej [1, 2]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najnowszych wytycznych w terapii 

Miastenii gravis. Jest to stosunkowo rzadka choroba przewlekła, która w znaczącym 

stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie pacjentów. Jednak przy odpowiednio 

dopasowanym leczeniu możliwa jest kontrola objawów do remisji włącznie. W dużej 

części dotyka ona osoby młode, co przy braku leczenia przyczynowego przekłada się 

na konieczność długoletniej terapii. Z tego względu stanowi ona wyzwanie dla klini-

cystów w postaci zoptymalizowania terapii w celu poprawy jakości życia pacjentów. 

Poniższa praca jest przeglądem systematycznym literatury z lat 2016-2021. Przeszu-

kane zostały bazy danych takie jak: PubMed, Cochrane, Google Scholar. Jako słowa 

kluczowe zostały użyte: „myasthenia gravis treatment”, „refractory myasthenia”, 

„thymectomy”, „myasthenic crisis”, „ocular myasthenia”. Do analizy wybrano około 

100 prac, z których 24 zostały użyte do opracowania tego przeglądu. 

2. Patogeneza 

Patogeneza MG nie jest dokładnie znana. Proces autoimmunizacji rozpoczyna się 

od reakcji krzyżowej w odpowiedzi na niezidentyfikowany dotychczas czynnik 

zakaźny. Posiada on homologiczną sekwencję względem receptora dla acetylocholiny 

(ang. acetylcholine receptor, AChR).  
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Ważnym, w kontekście terapii, aspektem jest zajęcie grasicy w przebiegu MG. 

Grasica jest odpowiedzialna za niszczenie autoreaktywnych limfocytów T w procesie 

zwanym tolerancją centralną. W momencie przełamania tolerancji rozpoczyna się 

proces autoimmunizacji. Charakterystyczne w przebiegu MG są limfoidalne centra 

rozmnażania z nadekspresją cytokin prozapalnych oraz obecność komórek nabłonka 

grasicy z ekspresją białek głównego układu zgodności tkankowej (ang. major histocom-

pability complex, MHC) klasy II. Białka MHC-II są odpowiedzialne za prezentowanie 

antygenu komórkom układu odpornościowego. Komórki MHC-II-dodatnie grasicy 

prezentują podjednostki AChR limfocytom T CD4+. W odpowiedzi wydzielają one 

interleukinę (IL) 4 oraz IL-6, które stymulują limfocyty B do produkcji przeciwciał 

anty-AChR. Przeciwciała anty-AChR wiążą dopełniacz w regionie NMJ, prowadząc do 

zniszczenia AChR w jego obrębie. Dodatkowo limfocyty T CD4+ wspierają produkcję 

przeciwciał poprzez cytokiny IL-17 i interferon γ (INFγ). Kolejnym mechanizmem 

stymulującym limfocyty B jest wydzielanie przez limfocyty T regulatorowe (Treg) 

i limfocyty Th17 cytokin prozapalnych takich jak: IL-17A, IL-21 oraz IL-22. 

Integralność NMJ oraz proces grupowania AChR na błonie postsynaptycznej zależy 

od interakcji białek m.in.: kinazy specyficznej dla mięśni (ang. muscle specific kinase, 

MuSK), białka związanego z receptorem dla lipoprotein o małej gęstości 4 (ang. low 

density lipoprotein receptor-related protein 4, LRP4), agryny, rapsyny. W patogenezie 

MG stwierdzono obecność przeciwciał anty-MuSK oraz anty-LRP4, które uniemożli-

wiają prawidłowe interakcje między białkami. Prowadzi to do upośledzenia grupo-

wania AChR i w konsekwencji zaburza funkcjonowanie NMJ [3, 4]. 

Znajomość procesów zaangażowanych w immunopatogenezę MG pozwala wyo-

drębnić potencjalne cele terapii. Stwarza to wyzwanie dla naukowców do wynalezienia 

leku, który zatrzyma kaskadę immunologiczną prowadzącą do zachorowania na MG. 

3. Historia 

Prawdopodobnie pierwszym odnotowanym chorym na miastenię był, żyjący 

w XVII wieku, wódz rdzennej ludności amerykańskiej – Opechancanough. W 1672 

roku Thomas Willis, w swojej książce „De anima brutorum”, opisał chorych pełnych 

sił w godzinach porannych, a niebędących w stanie się poruszać wieczorem. Wymienił 

przypadek kobiety, która w trakcie długiej rozmowy, początkowo pełnej wigoru, powoli 

traciła głos aż do całkowitej niemocy porozumiewania się [5].  

Dopiero ponad 200 lat później seria tajemniczych zgonów przerwała okres ciszy 

dotyczącej miastenii. W 1877 Samuel Wilks opisał pacjentkę ze: zmniejszoną funkcją 

ruchową, wolną mową, przymkniętymi oczami i utrudnionym połykaniem. Objawy 

przypominały porażenie opuszkowe, nie miały jednak odzwierciedlenia w zmianach 

anatomicznych. Zmieniały się one w ciągu dnia, w końcu doprowadzając do śmierci 

z powodu niewydolności oddechowej [5]. 

Pod koniec XIX wieku choroby nerwowo-mięśniowe studiowali lekarze: angielscy, 

niemieccy i francuscy. Pierwsze pełne opisy miastenii zawdzięczamy Wilhelmowi 

Erbowi i Samuelowi Goldflamowi. Wyróżnili oni klasyczne cechy MG, odróżniając ją 

od postępującego porażenia opuszkowego. Z tego też powodu miastenia była nazy-

wana syndromem Erba-Goldflama [6]. 

Friedrich Jolly w 1897 roku zasugerował nazwę Myasthenia gravis pseudoparalitica, 

wskazującą na brak zmian strukturalnych. Niedługo później, w 1899 roku, Herman 
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Oppenheim połączył ze sobą obraz porażenia opuszkowego bez zmian anatomicznych 

z Myasthenia gravis pseudoparalitica i choroba została zatwierdzona pod nową nazwą – 

Miastenia Gravis [6]. Historia wprowadzenia poszczególnych leków do leczenia 

miastenii została przedstawiona w tabeli 1.  

Tabela 1. Wprowadzenie nowego leczenia miastenii gravis z podziałem na dekady 

Dekada Wprowadzone leczenie miastenii 

1930 fizostygmina, neostygmina 

1940 tymektomia 

1950 wentylacja mechaniczna, chlorek edrofonium, pirydostygmina 

1960 kortykosteroidy i wymiana osocza 

1970 azatiopryna 

1980 cyklosporyna, cyklofosfamid 

1990 dożylny wlew immunoglobulin 

2000 mykofenolan mofetylu, takrolimus 

2010 rytuksymab, ekulizumab 

Źródło: [7] 

4. Najnowsze wytyczne leczenia 

Leczenie MG ma charakter objawowy oraz immunomodulujący. Lekami objawo-

wymi są inhibitory acetylocholinoesterazy (ang. acetylcholinesterase inhibitors, AChEI). 

Leczenie immunomodulujące obejmuje kortykosteroidy i niesteroidowe leki immuno-

modulujące. Poniżej zostaną omówione leki należące do ostatniej wymienionej grupy, 

które zostały ujęte w najnowszych wytycznych. 

4.1. Rytuksymab 

Rytuksymab jest chimerowym, ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym 

skierowanym przeciwko transbłonowemu białku CD20. Białko to występuje selek-

tywnie na powierzchni limfocytów B z wyjątkiem: komórki macierzystej, komórki pro-B 

i komórek plazmatycznych. Lek został wykorzystany ok. 2000 r. do terapii nowo-

tworów i chorób autoimmunologicznych [3]. Połączenie się leku z białkiem prowadzi 

do zmniejszenia liczby krążących limfocytów CD20+. W ten sposób oszczędza się 

komórki znajdujące się w szpiku kostnym i węzłach chłonnych. Efektem działania leku 

jest supresja odpowiedzi humoralnej poprzez hamowanie produkcji przeciwciał [4, 7]. 

Działanie rytuksymabu opiera się na indukcji niszczenia komórek poprzez: cytotok-

syczność zależną od dopełniacza, cytotoksyczność zależną od przeciwciał oraz pośrednie 

efekty, takie jak apoptoza czy zmiany strukturalne. W przypadku choroby onkologicznej 

dodatkowo obserwuje się uczulanie komórek nowotworowych na chemioterapię [3]. 
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Patogeneza MG wskazuje na defekty punktów kontrolnych limfocytów B. Defekty 

te różnią się w MG z przeciwciałami anty-AChR względem postaci z przeciwciałami 

anty-MuSK. Z tego względu rytuksymab ma zastosowanie w leczeniu tych dwóch 

podtypów MG, ale w każdym z podtypów może powodować inną odpowiedź na 

leczenie. Badania wskazują na lepszą odpowiedź w przypadku obecności przeciwciał 

anty-MuSK [7]. 

Rekomendacje włączenia terapii rytuksymabem z 2020 roku nie wprowadziły 

zmian w porównaniu z rekomendacjami z roku 2016. Zaleca się rozważenie wczesnej 

terapii rytuksymabem u pacjentów z przeciwciałami anty-MuSK przy słabej odpo-

wiedzi na wprowadzająca immunoterapię oraz u pacjentów z przeciwciałami anty-

AChR przy braku odpowiedzi lub tolerancji innych leków immunosupresyjnych. 

W drugiej grupie chorych skuteczność terapii nie jest pewna [8, 9]. 

Obiecującym markerem skuteczności rytuksymabu jest ponowne pojawienie się 

komórek pamięci CD27+. Kiedy liczba komórek pamięci była poniżej celu terapeu-

tycznego nie odnotowano nawrotów MG, natomiast ich ponowne odrodzenie wiązało 

się z nawrotami klinicznymi. U pacjentów z MG z przeciwciałami anty-MuSK obserwo-

wano spadek miana przeciwciał anty-MuSK w klasie IgG4 skorelowany z remisją 

kliniczną choroby, czego nie zaobserwowano w przypadku przeciwciał anty-AChR [4]. 

4.2. Metotreksat 

Metotreksat jest antymetabolitem kwasu foliowego działającym poprzez hamowanie 

aktywności reduktazy dihydrofolianowej, enzymu katalizującego przemianę dihydrofo-

lianu w tetrahydrofolian. Podawany w dużych dawkach wykazuje działanie przeciwno-

wotworowe, natomiast w mniejszych działa immunomodulująco, ale w mechanizmie, 

który nie jest do końca poznany [7]. 

Przeprowadzono niewiele badań, zwłaszcza randomizowanych kontrolowanych 

badań klinicznych, dostarczających dowodów na skuteczność metotreksatu w terapii 

MG. Z tego względu aktualnym wskazaniem jest włączenie go do terapii jako leku 

oszczędzającego steroidy, czyli minimalizującego ich dawki pozwalające na zacho-

wanie stanu minimalnej manifestacji (ang. minimal manifestation, MM) u pacjentów 

z uogólnioną MG, którzy nie zareagowali lub nie tolerowali innych leków oszczę-

dzających steroidy [8]. 

4.3. Ekulizumab 

Ekulizumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw składowej 

C5 dopełniacza. Z wysokim powinowactwem łączy się z białkiem C5, blokując tym 

samym jego rozkład na składową C5a, będącą aktywatorem układu odpornościowego 

i czynnikiem chemotaktycznym oraz C5b rekrutującą takie składniki dopełniacza jak, 

C6, C7, C8 i C9, tworząc kompleks atakujący błonę (C5b-9; ang. membrane attack 

complex, MAC). Uniemożliwienie tworzenia się MAC zapobiega uszkodzeniu błony 

postsynaptycznej płytki nerwowo-mięśniowej w MG. Jednocześnie zachowane jest 

wytwarzanie komponentu C3b, niezbędnego do opsonizacji mikroorganizmów i usu-

wania kompleksów immunologicznych [10]. 

Po obiecujących wynikach fazy II randomizowanego kontrolowanego badania 

klinicznego (ang. randomized controlled trial, RCT) z udziałem 14 pacjentów z oporną 

na leczenie uogólnioną seropozytywną MG, przeprowadzono międzynarodowe 
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wieloośrodkowe badanie RCT (REGAIN) z udziałem 125 pacjentów bez grasiczaka 

z oporną na leczenie uogólnioną seropozytywną MG [11]. Badanie to wykazało istotną 

poprawę w skali oceny podstawowych aktywności codziennego życia (ang. myasthenia 

gravis-activities of daily living, MG-ADL) i skali ilościowej oceny MG (ang. Quanti-

tative Myasthenia Gravis Score, QMGS). Skala oceny podstawowych aktywności 

codziennego życia bierze pod uwagę takie aspekty jak: mówienie, oddychanie, żucie, 

połykanie, wstawanie z krzesła, czesanie włosów i mycie zębów, opadanie powieki 

oraz podwójne widzenie. Zakres możliwych do uzyskania punktów to 0-24, przy czym 

im wyższy uzyskany wynik, tym gorsze funkcjonowanie. Uważa się, że dwupunktowa 

zmiana ma znaczenie kliniczne. Skala ilościowej oceny miastenii obejmuje 13 objawów 

dotyczących mięśni: twarzy, gardła i kończyn. Nasilenie każdego z nich oceniane jest 

od 0 do 3 punktów. Maksymalna możliwa ilość punktów wynosi 19 i oznacza najcięższą 

postać miastenii. Pacjenci, którzy ukończyli badanie REGAIN, byli następnie obser-

wowani w rozszerzonym badaniu otwartym (ang. open label extension, OLE). Wyka-

zano zmniejszenie o 75% częstości zaostrzeń MG w porównaniu z rokiem przed 

rozpoczęciem badania REGAIN. 56% pacjentów osiągnęło stan minimalnych mani-

festacji lub remisję farmakologiczną [4, 8]. 

W najnowszych wytycznych, z 2020 roku, ekulizumab jest zalecany do leczenia 

ciężkiej, opornej na leczenie, seropozytywnej, uogólnionej MG po niezadowalających 

efektach immunoterapii. Z uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia co najmniej 2 ty-

godnie przed rozpoczęciem leczenia ekulizumabem konieczne jest wdrożenie szcze-

pienia przeciw Neisseria meningitidis. W przypadku rozpoczęcia leczenia ekulizumabem 

w okresie krótszym niż 2 tygodnie po szczepieniu, konieczna jest antybiotykoterapia 

penicyliną VK (sól potasowa penicyliny fenoksymetylowej). Alternatywą jest leczenie: 

erytromycyną, azytromycyną lub ciprofloksacyną z dużą ostrożnością, ponieważ 

makrolidy i fluorochinolony mogą pogorszyć przebieg MG u pacjentów z alergią na 

penicylinę [8]. 

Wykazana długotrwała skuteczność i bezpieczeństwo do 3 lat stosowania oraz 

pierwsze efekty kliniczne obserwowane już 2 tygodnie od wdrożenia ekulizumabu 

powodują, że jest on cennym lekiem w terapii pacjentów z oporną uogólnioną mia-

stenią gravis [10]. 

5. Tymektomia 

Grasica jest hormonalnie czynnym gruczołem układu limfatycznego. Zlokalizo-

wana jest w dolnym odcinku szyi oraz górno-przedniej części jamy klatki piersiowej. 

W obrębie szyi leży, tak jak gruczoł tarczowy, do przodu od tchawicy, a w klatce 

piersiowej bezpośrednio ku tyłowi od mostka. Z wiekiem ulega inwolucji, czyli 

zanikowi oraz zastępowaniu miąższu tkanką tłuszczową. Jej podstawową funkcją jest 

udział w dojrzewaniu i nabywaniu kompetencji immunologicznej limfocytów T. Z uwagi 

na tę cechę grasica jest, jak omówiono wyżej, istotna w patogenezie MG, a tymek-

tomia (operacyjne usunięcie grasicy) jest jedną z opcji terapeutycznych. 

Pierwsze obserwacje na temat poprawy stanu pacjentów z MG po tymektomii datuje 

się na początek XX w. Były to operacje przypadkowego wycięcia grasicy podczas 

usuwania tarczycy u pacjenta z chorobą Gravesa-Basedowa lub celowego usunięcia 

hipertroficznej grasicy z powodu ucisku na górne drogi oddechowe. Pacjenci dodatkowo 

chorowali na MG, a po operacji objawy nużliwości mięśni ustępowały. Dodatkowo 
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badania autopsyjne pacjentów zmarłych z powodu MG wykazywały patologiczne 

zmiany w grasicy (przerost oraz grasiczaki) u 75% pacjentów. Te obserwacje sugero-

wały zależność między grasicą i MG, dając podstawy do badań nad znaczeniem tymek-

tomii w leczeniu MG [12]. Obecnie tymektomia odgrywa kluczową rolę w leczeniu 

MG [7]. 

Grasiczak jest rzadkim nowotworem pochodzenia nabłonkowego, zlokalizowanym 

w śródpiersiu przednim. W 50% przypadków współwystępuje z MG [2]. W postaci 

miastenii z grasiczakiem należy dokonać usunięcia guza wraz z całą grasicą. Ocena 

histopatologiczna usuniętych tkanek jest podstawą do dalszych decyzji terapeutycz-

nych o ewentualnej: radioterapii, chemioterapii czy monitorowaniu [7]. 

W MG uogólnionej bez grasiczaka, z obecnością przeciwciał anty-AChR tymektomia 

stała się standardem pomimo początkowego braku dowodów z jednoznacznych badań 

klinicznych [7]. W 2016 r. ukazały się wyniki przełomowych badań G. Wolfe i wsp., 

które potwierdziły słuszność wykonywania tymektomii u pacjentów z uogólnioną MG. 

Wykazano istotne różnice między grupą pacjentów poddanych tymektomii i następnie 

leczonych prednizonem, a grupą pacjentów poddanych jedynie terapii prednizonem. 

W 3-letniej obserwacji średni QMGS był niższy u pacjentów poddanych tymektomii 

oraz wymagali oni stosowania niższych dawek prednizonu [13]. Dalsza dwuletnia obser-

wacja tej samej grupy pacjentów potwierdziła uzyskane wyniki [14]. 

Najnowsze wytyczne zalecają rozważenie tymektomii na wczesnym etapie choroby 

w celu, poprawy stanu klinicznego pacjenta, zminimalizowania dawek leków immuno-

supresyjnych oraz konieczności hospitalizacji pacjentów z powodu zaostrzeń choroby. 

Szczególnie zalecana jest u pacjentów z brakiem odpowiedzi na wstępną terapię lub 

z jej nietolerancją [8]. 

Tymektomia może zostać wykonana u pacjenta w stanie stabilnym i rokującym 

bezpieczny przebieg, biorąc pod uwagę ból i czynniki mechaniczne jako potencjalne 

przyczyny pogorszenia funkcji oddechowych [8]. 

Coraz częściej zabieg usunięcia grasicy, jest wykonywany za pomocą metod endo-

skopowych lub robotów. Jednak do tej pory nie zostały przeprowadzone kontrolowane 

badania randomizowane w celu porównania metod małoinwazyjnych z klasyczną 

operacją przezmostkową. Na podstawie retrospektywnego porównania wydaje się 

jednak, że dają one porównywalne rezultaty kliniczne. Techniki małoinwazyjne wiążą 

się z mniejszą utratą krwi w czasie zabiegu, zmniejszeniem bólu pooperacyjnego oraz 

skróceniem pobytu w szpitalu [2, 8]. 

Warto rozważyć tymektomię, u pacjentów z uogólnioną MG bez przeciwciał anty-

AChR, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie immunosupresyjne lub aby uniknąć 

bądź zminimalizować działania niepożądane terapii immunosupresyjnej. 

Nie istnieją aktualnie dowody na poparcie wykonania tymektomii u pacjentów 

z MG: z przeciwciałami anty-MuSK, anty-LRP4 lub przeciwko agrynie [8]. 

6. Szczególne grupy pacjentów 

6.1. MG oczna 

MG wykazuje skłonność do zajęcia mięśni zewnątrzgałkowych (ang. extraocular 

muscles, EOM). U około połowy pacjentów osłabienie EOM będzie występowało jako 

objaw poprzedzający uogólnione osłabienie mięśni, a od 15% do 49% pozostanie jedyną 
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manifestacją choroby, którą nazywamy wtedy miastenią oczną (ang. ocular myasthe-

nia, OM). Podobnie, jeżeli pacjent wcześniej wykazywał uogólnione objawy MG, 

a teraz manifestacja choroby ogranicza się wyłącznie do mięśni zewnątrzgałkowych, 

jest określany jako chory z OM. 

 Pacjenci prezentują: bezbolesne jednostronne, obustronne lub naprzemienne (objaw 

patognomoniczny) opadanie powiek w połączeniu z podwójnym widzeniem. Innymi 

przejawami choroby mogą być: niewyraźne widzenie, podrażnienie gałki ocznej, 

zawroty głowy, niestabilność chodu i nadwrażliwość oczu na światło. Objawy nasilają 

się wieczorem i ustępują podczas snu lub odpoczynku [15]. 

 Leczenie OM można podzielić na leczenie objawowe, ukierunkowane na proces 

autoimmunologiczny, tymektomię oraz leczenie korygujące ptozę i diplopię. Podwójne 

widzenie może zostać zniesione poprzez opaski na oko, okulary z zasłoniętą jedną 

soczewką lub matowe soczewki kontaktowe. Przy stabilnej niewielkiej diplopii pomocne 

mogą być okulary pryzmatyczne [16]. 

 Lekami pierwszej linii leczenia miastenii ocznej są AChEI, przedłużające czas 

działania neuroprzekaźnika. Zapewniają one poprawę objawową bez wpływu na toczący 

się proces autoimmunologiczny. Sztandarowym lekiem z tej grupy jest bromek piry-

dostygminy, którego początek działania przypada na 30-45 minut od spożycia i utrzy-

muje się około 6 godzin. Tylko część pacjentów reaguje na bromek pirydostygminy 

poprawą w zakresie opadania powiek [17]. W większości przypadków podwójne wi-

dzenie będzie się utrzymywać po leczeniu inhibitorami acetylocholinoesterazy ze 

względu na niecałkowitą korekcję symetryczności ruchów gałek ocznych. W przypad-

kach dużych różnic w osiach widzenia każdego z oczu może nawet dojść do pogłę-

bienia się diplopii. Alternatywnym lekiem z tej samej grupy jest neostygmina, jednak 

jest ona rzadziej używana ze względu na większą ilość działań niepożądanych. Działa-

niami niepożądanymi, które mogą się pojawić po inhibitorach acetylocholinoesterazy 

są: nudności, wymioty, biegunka i skurczowe bóle brzucha. Skutecznie ogranicza-

jącymi je lekami są selektywni antagoniści receptorów muskarynowych, np. propantelina 

i glikopirolan [15]. 

Oftalmoplegia i ptoza niereagujące na inhibitory acetylocholinoesterazy wymagają 

leczenia lekami immunosupresyjnymi, z których pierwszą linią powinny być kortyko-

steroidy [8]. Jak wykazują badania retrospektywne, pacjenci leczeni kortykosteroidami 

prezentują: częstszą remisję, poprawę obrazu klinicznego i mniejsze ryzyko konwersji 

do MG uogólnionej [15]. Najnowsze wytyczne rekomendują podanie małej dawki 

kortykosteroidów, ze względu na jej efektywność w leczeniu OM i możliwość uniknięcia 

objawów niepożądanych wynikających z dużych dawek [8]. Najpowszechniej stoso-

wanym lekiem z tej grupy jest prednizon. 

Brak spodziewanego efektu po leczeniu kortykosteroidami, zła tolerancja leku lub 

przeciwwskazania do stosowania są wskazaniem do wdrożenia leczenia niesteroido-

wymi lekami immunomodulującymi [8]. Pierwszą linią takiego leczenia jest myko-

fenolan mofetylu (MMF), którego podanie hamuje konwersję z OM do uogólnionej 

MG oraz azatiopryna, która w monoterapii lub w połączeniu z kortykosteroidami i/lub 

tymektomią powoduje efekt tożsamy do MMF. Dodatkowo azatiopryna wywołuje 

remisję i złagodzenie objawów ocznych. Drugą linią leczenia immunomodulującego 
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niesteroidowego, stosowaną w wypadku braku oczekiwanego efektu terapeutycznego, 

są takrolimus i cyklosporyna [15]. 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi z 2020 roku, pacjentom ze stwierdzonymi 

przeciwciałami anty-AChR, którzy nie zareagowali na leczenie kortykosteroidami 

i niesteroidowymi lekami immunomodulującymi można zaproponować tymektomię [8]. 

W przypadku pacjentów z przewlekłym opadaniem powiek nie reagującym na 

leczenie farmakologiczne można rozważyć blefaroplastykę, czyli plastykę powiek. 

Podejmując decyzję o operacyjnej korekcji zeza u pacjentów z podwójnym widzeniem, 

należy zwrócić uwagę, czy przez co najmniej 6 miesięcy utrzymywał się stabilny kąt 

odchylenia osi, stwierdzony w badaniu okulistycznym [15]. 

6.2. Oporna MG 

Mianem opornej MG określamy sytuację, w której pacjenci: nie reagują na terapię 

konwencjonalną, nie tolerują leczenia lub po próbie ograniczenia podawania leków 

immunosupresyjnych wymagają ciągłej terapii ratunkowej. Taka sytuacja występuje 

u około 20% pacjentów z MG. Terapia ratunkowa realizowana jest w postaci dożylnego 

wlewu IgG (ang. intravenous immunoglobulines, IVIG) lub wymiany osocza (ang. 

plasma exchange, PLEX). Czynnikami zwiększającymi ryzyko MG niepoddającej się 

leczeniu są: obecność przeciwciał anty-MuSK, grasiczak lub tymektomia w wywiadzie 

oraz płeć żeńska [18]. 

Opisanym już wcześniej lekiem wdrożonym do leczenia opornej MG, zwłaszcza 

z obecnymi przeciwciałami anty-MuSK, jest rytuksymab. Nawet jeden, odpowiednio 

wcześnie włączony do terapii, cykl rytuksymabu pozwala na zmniejszenie dawki poda-

wanych steroidów i umożliwia wywołanie remisji choroby. 

Obiecującym lekiem dla pacjentów z przeciwciałami anty-MuSK jest bortezomib, 

inhibitor proteasomu zmniejszający pulę krótko i długo żyjących komórek plazmatycz-

nych. W badaniach na zwierzętach bortezomib poprawiał stan eksperymentalnej auto-

immunologicznej MG poprzez zmniejszanie miana przeciwciał anty-AChR i zapo-

bieganie następczemu niszczeniu błony postsynaptycznej NMJ. Nadal trwają badania 

nad skutecznością bortezomibu w MG u ludzi [19]. Ograniczeniem stosowania leku 

będzie niewątpliwie ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych w postaci poli-

neuropatii czuciowo-ruchowej [2]. 

Proponowanym leczeniem opornej MG z przeciwciałami anty-AChR jest wspo-

minany już wcześniej ekulizumab. 

6.3. Przełom miasteniczny 

Przełom miasteniczny (kryza miasteniczna) to szybkie i intensywne narastanie 

objawów MG, które prowadzi do niewydolności oddechowej. Objawami towarzyszą-

cymi są najczęściej uogólnione osłabienie mięśni i zespół opuszkowy. Średnio  

20-30% pacjentów z MG doświadcza przynajmniej jednego przełomu miastenicznego 

w życiu. Ponadto u 13-20% kryza miasteniczna jest pierwszą manifestacją MG. 

Przełom miasteniczny może być wywołany różnorodnymi czynnikami, na przykład: 

infekcją, ciąża, porodem, zabiegiem operacyjnym oraz zmianą leczenia immunosupre-

syjnego. Przełom miasteniczny może również wystąpić spontanicznie, bez żadnego 

z powyższych czynników [20]. 
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Leczenie wspomagające obejmuje przeciwdziałanie niewydolności oddechowej 

poprzez nieinwazyjną wentylację (ang. non-invasive ventilation, NIV) lub intubację 

dotchawiczą. Dodatkowo konieczne jest monitorowanie parametrów życiowych 

i leczenie współistniejących infekcji [21]. 

Odpowiednio wcześnie wdrożone leczenie immunomodulujące pozwala na skrócenie 

czasu respiratoroterapii i zmniejsza ryzyko powikłań. Dobre efekty takiego leczenia 

uzyskuje się dożylnymi wlewami immunoglobulin oraz plazmaferezami. Dożylny 

wlew immunoglobulin stosuje się w dawce 0,4 g/kg mc./dzień przez 5 dni, a plazma-

ferezy w liczbie 4-6 [2]. Obie te terapie są w większości przypadków równie skuteczne 

i wybór powinien zależeć głównie od dostępności metody leczenia, doświadczenia 

danego ośrodka [22], jak również od chorób współistniejących pacjenta. Niektóre 

badania sugerują jednak, że pacjenci z przeciwciałami anty-MuSK reagują słabiej na 

IVIG niż na PLEX [8]. Plazmafereza daje szybsze efekty niż IVIG, jest jednak lecze-

niem bardziej inwazyjnym, droższym i wymagającym większego doświadczenia [2]. 

Wielu działań niepożądanych plazmaferezy można uniknąć dzięki uzyskaniu dostępu 

do żyły obwodowej zamiast centralnej [8]. 

Kolejnym sposobem leczenia jest podawanie kortykosteroidów, najczęściej pred-

nizonu. Kortykosteroidy mogą powodować początkowe pogorszenie objawów miastenii, 

zalecane jest wdrożenie ich do terapii po kilku dniach leczenia IVIG lub PLEX, kiedy 

już widać ich pozytywne działanie [8]. 

Niektórzy pacjenci z przeciwciałami anty-MuSK dobrze reagują na leczenie dużymi 

dawkami cyklofosfamidu lub rytuksymabu [8]. 

6.4. Pacjentka ciężarna 

Prawidłowo leczona MG przed ciążą u większości pacjentek nie stanowi ryzyka 

komplikacji przebiegu ciąży i połogu. U niektórych pacjentek stwierdzono również 

poprawę stanu klinicznego, jak w przypadku innych chorób autoimmunologicznych.  

Pacjentka z MG powinna planować ciążę z wyprzedzeniem w porozumieniu 

z lekarzem, tak aby uzyskać jak najlepszą kontrolę nad chorobą i odstawić teratogenne 

leki. Profil bezpieczeństwa w ciąży leków przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Leki stosowane w MG i ich bezpieczeństwo u pacjentek w ciąży 

LEKI UWAGI 

pirydostygmina, kortykosteroidy, 

azatiopryna, IVIG, PLEX 

bezpieczne 

MMF, metotreksat teratogenne 

siarczan magnezu nie zalecany w terapii rzucawki z uwagi na 
wpływ na przewodnictwo nerwowo-

mięśniowe  

cyklosporyna, takrolimus ścisła kontrola pacjentki z uwagi na ryzyko 

rozwoju nadciśnienia i cukrzycy ciążowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2] 
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Poród pacjentek z MG powinien być zaplanowany z wyprzedzeniem przy współ-
pracy lekarzy ginekologa-położnika i neurologa. W większości przypadków poród 
odbywa się siłami natury. Należy rozważyć wczesne podanie znieczulenia zewnątrz-
oponowego u pacjentek, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia zmęczenia. 
W celu redukcji bólu można również bezpiecznie stosować podtlenek azotu. Poród 
powinien zostać przeprowadzony metodą cesarskiego cięcia u pacjentek z niekontro-
lowaną MG lub ze znacznym osłabieniem mięśni [1, 2, 9]. 

7. Aktualne badania 

7.1. Kladrybina 

Kladrybina jest to analog deoksyadenozyny (puryny), aktywowany poprzez fosfo-
rylację tylko w określonych typach komórek. Pozwala na zredukowanie obwodowych 
limfocytów B i T, działając jako selektywna terapia rekonstytucji immunologicznej 
(ang. selective immune reconstitution therapy, SIRT). Jest wysoce skuteczna w uzyski-
waniu remisji w białaczce włochatokomórkowej. Udowodniono także jej skuteczność 
i profil bezpieczeństwa w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci SM [23]. 

W 2019 roku w Lublinie przeprowadzono badanie mające na celu sprawdzenie 
skuteczności kladrybiny w leczeniu miastenii. W badaniu brało udział 13 osób z MG 
oporną na terapię lub nietolerujących standardowego leczenia. Po zakończeniu leczenia 
kladrybiną u 11 pacjentów zaobserwowano znaczną poprawę kliniczną. Uzyskali oni 
średnią redukcję nasilenia objawów o 10,7 punktu w skali MGC (złożona skala oceny 
uogólnionej miastenii rzekomoporaźnej, ang. Myasthenia Gravis Composite). Po 
zaprzestaniu podawania kladrybiny u 9 pacjentów możliwa była redukcja dawki 
podawanych sterydów, zaś u wszystkich badanych wykazano zmniejszenie poziomu 
limfocytów. Jedynym obserwowanym działaniem niepożądanym był ból głowy 
i zakażenie układu oddechowego. Ponadto u trzech pacjentów stwierdzono przejściową 
limfopenię [24]. 

Kladrybina jest obiecującym lekiem dla pacjentów z oporną MG. Potrzeba jednak 
dalszych badań nad: długotrwałą skutecznością, dawkowaniem i ustaleniem profilu 
bezpieczeństwa. 

8. Podsumowanie 

Miastenia gravis jest chorobą uciążliwą dla pacjentów, wymagającą dożywotniego 
przyjmowania leków. Od czasów Opechancanougha medycyna niezwykle rozwinęła 
się, proponując dla chorych skuteczne leczenie, pozwalające na prowadzenie względnie 
normalnego trybu życia. Do aktualnych zaleceń terapii podstawowej zalicza się: poda-
wanie inhibitorów acetylocholinesterazy, wykonanie tymektomii, stosowanie kortyko-
steroidów oraz niesteroidowych leków immunomodulujących. Realizowana przy za-
ostrzeniach choroby terapia ratunkowa, polega na dożylnym wlewie IgG lub wymianie 
osocza. Pomimo dobrze znanych przeciwciał biorących udział w patogenezie MG 
leczenie jest jeszcze dalekie od immunoswoistego. Najnowsze wytyczne wyznaczają 
już specyficzne terapie w zależności od typu miastenii, dążąc do stopniowej perso-
nalizacji. Najważniejszym kierunkiem nowych badań powinno być niewątpliwie 
całkowite zindywidualizowanie leczenia i poszukiwanie leku przerywającego kaskadę 
prowadzącą do autoimmunizacji. Trwają także próby wykorzystania leków już obecnych 
w medycynie w terapii MG. 
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Aktualne zalecenia i wytyczne w leczeniu miastenii, przegląd systematyczny 

Streszczenie  

Miastenia gravis jest rzadką chorobą autoimmunologiczną spowodowaną przez specyficzne przeciwciała 

w obrębie błony postsynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego. Charakteryzuje się nużliwością mięśni 
wzrastającą po wysiłku fizycznym. Przy odpowiednim leczeniu możliwa jest kontrola objawów do remisji 

włącznie. Niniejszy przegląd systematyczny ma na celu przedstawienie najnowszych wytycznych dotyczą-

cych leczenia miastenii. Do aktualnych zaleceń terapii podstawowej zaliczamy podawanie inhibitorów 

acetylocholinesterazy, wykonanie tymektomii, stosowanie kortykosteroidów oraz niesteroidowych leków 
immunomodulujących. Realizowana przy zaostrzeniach choroby terapia ratunkowa polega na dożylnym 

wlewie IgG lub wymianie osocza. Pomimo dobrze znanych przeciwciał biorących udział w patogenezie 

MG leczenie jest jeszcze dalekie od immunoswoistego. Najnowsze wytyczne wyznaczają już specyficzne 

terapie w zależności od typu miastenii, dążąc do stopniowej personalizacji. Najważniejszym kierunkiem 
nowych badań powinno być, niewątpliwie, całkowite zindywidualizowanie leczenia i poszukiwanie leku 

przerywającego kaskadę prowadzącą do autoimmunizacji. Trwają także próby wykorzystania leków już 

obecnych w medycynie w terapii MG. 

Słowa kluczowe: miastenia, terapia MG, przełom miasteniczny, tymektomia 
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Current recommendations and guidelines in treatment of myasthenia gravis, 

systematic review 

Abstract  

Myasthenia gravis is a rare autoimmune disease caused by specific antibodies within the postsynaptic 

membrane of the neuromuscular junction. It is characterized by muscle weariness that increases after 

exercise. With appropriately adjusted treatment, it is possible to control symptoms, including remission. 
This systematic review aims to provide the latest guidelines for the treatment of myasthenia gravis. The 

current recommendations of basic therapy include administration of acetylcholinesterase inhibitors, 

thymectomy, the use of corticosteroids and non-steroidal immunomodulating drugs. The salvage therapy, 

which is carried out in the case of exacerbations, consists in intravenous infusion of IgG or plasma 
exchange. Despite the well-known antibodies involved in the pathogenesis of MG, treatment is still far 

from being immunospecific. The latest guidelines already set out specific therapies depending on the type 

of myasthenia gravis, aiming at gradual personalization. The most important direction of new research 

should undoubtedly be the complete individualization of treatment and the search for a drug that will break 
the cascade leading to autoimmunity. There are also attempts to use drugs already present in medicine in 

the treatment of MG. 

Keywords: myasthenia gravis, MG therapy, myasthenic crisis, thymectomy 
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Techniki stosowane w badaniach melanin 

1. Wprowadzenie 

Melaniny to powszechnie występujące w przyrodzie pigmenty, pełniące wiele 

istotnych funkcji. Biopolimery melaninowe są związkami, o nieregularnej i amorficznej 

strukturze, nierozpuszczalnymi w większości rozpuszczalników oraz odpornymi na 

działanie stężonych kwasów. Właściwości te stanowią przeszkodę w dokładnej charak-

terystyce melanin i wpływają na utrudnienia w ich badaniu [1-7]. 

Celem pracy przeglądowej jest przedstawienie technik stosowanych w badaniach 

biopolimerów melaninowych na podstawie danych zawartych w literaturze naukowej. 

W pracy przedstawiono podstawy fizyczne technik umożliwiających badanie pig-

mentów.  

Omówiono znane z piśmiennictwa przykłady wykorzystania: wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej, pirolizy połączonej z chromatografią gazową i spektrometrią 

mas, spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Ramana, spektroskopii w ultrafio-

lecie i w świetle widzialnym, spektroskopii fotoelektronów wybijanych promieniami 

rentgenowskimi, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektro-

skopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego w badaniach zarówno melanin 

syntetycznych, jak i naturalnych. Techniki te dostarczają informacji o budowie i właści-

wościach biopolimerów melaninowych oraz pozwalają na określenie wpływu różnych 

czynników fizykochemicznych na melaninę. 

2. Melaniny 

Melaniny to wielkocząsteczkowe biopolimery występujące u zwierząt, roślin, 

grzybów i bakterii [1-9]. W przeciwieństwie do innych dobrze poznanych polimerów – 

białek, kwasów nukleinowych, polisacharydów, melaniny są polimerami o złożonej 

i nieregularnej strukturze, wytwarzanymi w wyniku utleniania i polimeryzacji związków 

fenolowych [1, 10]. Melaniny wykazują trwały paramagnetyzm, za który odpowie-

dzialne są o-semichinonowe wolne rodniki [3, 11-13].  

Wśród biopolimerów melaninowych możemy wyodrębnić: eumelaninę, feomelaninę 

oraz występującą u roślin allomelaninę [1, 9, 13, 14]. Eumelanina to czarnobrązowy 

barwnik, w skład którego wchodzi 5,6-dihydroksyindol oraz kwas 5,6-dihydroksy-

indolo-2-karboksylowy. Pełni ona ważną rolę w fotoprotekcji z uwagi na pochłanianie 

promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz usuwanie wolnych rodników [7, 15-17]. 

Z kolei żółtoczerwona feomelanina wykazuje właściwości fotouczulające i po ekspozycji 

na promieniowanie UV może generować reaktywne formy tlenu. W swojej strukturze 

zawiera podjednostki benzotiazyny oraz benzotiazolu [7, 8, 10]. 
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Melaniny powstają podczas melanogenezy – wieloetapowego i złożonego procesu, 

na który wpływ ma wiele czynników egzogennych, jak i endogennych [10, 18]. Punktem 

wyjścia melanogenezy jest przekształcenie L-tyrozyny do DOPAchinonu, na poziomie 

którego następuje rozdzielenie syntezy eumelaniny i feomelaniny. Przyłączenie 

związków tiolowych (cysteiny lub glutationu) do DOPAchinonu skutkuje powstaniem 

produktów, z których ostatecznie powstaje feomelanina. Z kolei brak w środowisku 

reakcji aminokwasów zawierających siarkę prowadzi w końcowym etapie do 

powstania eumelaniny [7, 10, 17]. 

Biosynteza melanin zachodzi w cytoplazmatycznych strukturach melanocytu, tzw. 

melanosomach [9, 10, 19, 20]. U człowieka melanocyty występują między innymi: 

w warstwie podstawnej naskórka, w opuszce mieszka włosowego, w ciałku rzęskowym, 

naczyniówce i tęczówce, w uchu wewnętrznym w narządzie przedsionkowym, 

w podpajęczynówce, istocie czarnej oraz miejscu sinawym mózgu, w zastawkach 

i przegrodzie serca oraz w tkance tłuszczowej [6, 7, 10]. W cytoplazmie melanocytów 

znajdują się melanosomy, które w trakcie dojrzewania przechodzą przez cztery stadia 

rozwoju [9, 10]. Wyróżniamy dwa rodzaje melanosomów. Pierwsze z nich, eumelano-

somy są elipsoidalne, podczas gdy feomelanosomy mają kształt kulisy, a występująca 

w nich feomelanina tworzy ziarnistości [9, 21].  

Transport dojrzałych melanosomów do otaczających je keratynocytów zachodzi 

poprzez wypustki dendrytyczne melanocytów [9, 10]. Obecne w keratynocytach mela-

nosomy wpływają na zabarwienie skóry oraz chronią przed promieniowaniem ultra-

fioletowym [15, 16, 22]. 

Na barwę skóry decydujący wpływ mają melanosomy oraz rodzaj i ilość melaniny 

w nich występującej [9, 17, 23]. W przypadku osób ciemnoskórych melanosomy są: 

większe, wydłużone, bogate w eumelaninę i występują w większej ilości. U ludzi z jasną 

karnacją występują: mniej liczne, małe, ubogie w barwnik melanosomy. Dodatkowo są 

one niszczone przez enzymy lizosomalne, przez co właściwości ochronne skóry 

ulegają zmniejszeniu [15]. 

Biopolimery melaninowe pełnią wiele ważnych funkcji [7, 9]. Odpowiedzialne są 

za barwę struktur, w których występują oraz chronią komórki przed szkodliwym 

działaniem promieniowania UV. Melaniny wykazują również właściwości przeciw-

utleniające, chroniące przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników i reaktyw-

nych form tlenu [24, 25]. Również obecność melanin w grzybach oraz bakteriach 

stanowi dla nich system ochronny, który zwiększa szansę ich przeżycia w niekorzy-

stnych warunkach środowiska [26, 27]. Dzięki zdolności do wiązania jonów metali 

i substancji leczniczych, melaniny mogą pełnić funkcje detoksykacyjne. Niestety długo-

trwała kumulacja tych substancji w tkankach zawierających melaninę może prowadzić 

do ich uszkodzenia [28-31].   

Melaniny są cennymi surowcami stosowanymi w: medycynie, biotechnologii oraz 

kosmetologii [32-36]. Stosowane mogą być do produkcji, preparatów promieniochron-

nych, filtrów przeciwsłonecznych, barwników, farb i lakierów [27, 34, 35]. Zaintereso-

wanie melaninami wzrasta, dlatego wciąż poszukuje się nowych źródeł biopolimerów. 

Duże nadzieje wiąże się z melaninami wytwarzanymi przez niektóre bakterie i grzyby, 

które wykazują skuteczność melaniny naturalnej przy niskich kosztach otrzymania  

[35, 36]. 
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3. Techniki stosowane w badaniach melanin  

W badaniach melanin wykorzystywane są najczęściej następujące techniki ba-

dawcze [1-3, 7, 37-39]: 

 wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC); 

 piroliza połączona z chromatografią gazową i spektrometrią mas (Py-GC/MS); 

 spektroskopia w podczerwieni (IR); 

 spektroskopia Ramana;  

 spektroskopia w ultrafiolecie i w świetle widzialnym (UV-VIS); 

 spektroskopia fotoelektronów wybijanych promieniami rentgenowskimi (XPS); 

 spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR); 

 spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). 

Duże znaczenie w badaniu melanin odgrywają metody spektroskopowe, w których 

wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu  

10
6
-10

19
 Hz [40, 41]. Wartości te odpowiadają zakresowi promieniowania od fal 

radiowych, poprzez mikrofale, promieniowanie podczerwone, widzialne, nadfiolet do 

promieniowania rentgenowskiego (rys. 1). Spektroskopia zajmuje się interpretacją widm 

powstałych w wyniku oddziaływania pomiędzy promieniowaniem elektromagnetycz-

nym a materią. Zaabsorbowana podczas oddziaływania energia może spowodować: 

rotację cząsteczki, oscylację atomów lub przeniesienie na wyższy poziom energetyczny 

elektronu [40]. W przypadku biopolimerów melaninowych podstawowe znaczenie 

odgrywa spektroskopia absorpcyjna związana z absorpcją promieniowania przez 

cząsteczki badanego ośrodka [40, 41]. 

 

Rysunek 1. Widmo elektromagnetyczne i metody spektroskopowe stosowane w badaniach melanin 
[opracowanie własne na podstawie [40, 41]] 

3.1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa to jedna z ważniejszych technik stoso-

wanych w badaniach melanin [2, 39, 42-45]. W metodzie tej w pierwszej kolejności 

melanina poddawana jest chemicznej destrukcji, a następnie powstałe produkty określane 

są za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 
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Podstawą chromatografii cieczowej jest podział składników próbki pomiędzy dwie 

fazy: ruchomą oraz stacjonarną [40, 46, 47]. Za pomocą pompy tłoczy się fazę ruchomą 

(eluent) ze zbiornika do kolumny, w której znajduje się faza nieruchoma. Faza ruchoma 

jest najczęściej rozpuszczalnikiem dla próbki, którą wprowadza się do strumienia 

cieczy za pomocą dozownika umieszczonego pomiędzy zbiornikiem a kolumną. Na 

kolumnie chromatograficznej składniki próbki są rozdzielane i trafiają do detektora. 

Następnie po wzmocnieniu sygnał z detektora jest zapisywany za pomocą rejestratora 

lub komputera w postaci piku chromatograficznego. Istnieje również możliwość 

zbierania rozdzielonych składników w kolektorze frakcji [40, 46, 47].  

W odróżnieniu do klasycznej chromatografii, w wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej wielkość ziaren wypełniających kolumnę jest dużo mniejsza, a ciśnienie pod 

jakim faza ruchoma podawana jest na kolumnę większe [40, 47]. 

Chromatografia HPLC w połączeniu z chemiczną degradacją wykorzystywana jest 

do ilościowej analizy eumelaniny i feomelaniny między innymi w: syntetycznych 

melaninach, włosach, piórach, melanosomach, melanocytach, komórkach czerniaka [2, 

42, 43]. Podczas utleniania eumelaniny nadmanganianem potasu powstaje kwas PTCA, 

będący markerem eumelaniny, z kolei hydroliza feomalaniny kwasem jodowodo-

rowym prowadzi do powstania izomerów AHP, będących wskaźnikiem feomelaniny 

[2, 42]. Produkty te są następnie określane przy użyciu chromatografii HPLC. 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa jest użytecznym narzędziem wykorzy-

stywanym do badania melanogenezy [2, 42-44]. Przeprowadzone badania wykazały, że 

wyższa aktywność tyrozynazy prowadzi do eumalanogenezy [42]. Gdy aktywność 

tyrozynazy jest niska powstaje feomelanina. W przypadku gdy aktywność tyrozynazy 

nie jest na tyle duża aby doprowadzić do powstania czystej eumelaniny może dojść do 

melanogenezy typu mieszanego [43]. Badania HPLC włosów, piór i czerniaków 

dowiodły, że w badanych próbkach bardzo często występują kopolimery eu- i feomela-

niny [42]. 

Chromatogramy charakterystyczne dla melanin otrzymano również w przypadku 

analizy HPLC pigmentu wyizolowanego metodą hydrolizy kwasowej z muszli prze-

grzebków Patinopecten yessoensis [45]. Pigmentem dominującym w badanych muszlach 

mięczaków jest eumelanina. 

3.2. Piroliza połączona z chromatografią gazową i spektrometrią mas  

(Py-GC/MS) 

W badaniach struktury biopolimerów melaninowych wykorzystywana jest piroliza 

połączona z chromatografią gazową i spektrometrią mas, która pozwala na ilościową 

i jakościową analizę badanych związków [39, 48-53]. Technika Py-GC/MS polega na 

rozkładzie badanej próbki do czego wykorzystywana jest wysoka temperatura [40, 41, 

47]. Analiza polimerów odbywa się pośrednio poprzez produkty powstałe po rozkładzie 

próbki [47]. Powstałe związki są następnie rozdzielane za pomocą chromatografii 

gazowej i identyfikowane metodą spektrometrii mas na podstawie widm masowych 

[40, 41]. Spektrometr mas identyfikuje związek, ale również wyznacza poszczególne 

składniki ilościowo [41].  

Analiza próbek melaninowych obejmuje kilka następujących po sobie etapów [49]. 

Etap pierwszy polega na pobraniu melaniny na drut pirolityczny i umieszczeniu 

w komorze pirolizera, gdzie następuje piroliza melanin w atmosferze helu. Hel jest 
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równocześnie gazem nośnym – fazą ruchomą w chromatografii gazowej [47]. Następne 

etapy zakończone analizą danych obejmują rozdzielenie produktów pirolizy melanin za 

pomocą chromatografu gazowego oraz identyfikację produktów przy użyciu spektro-

metru mas [49].  

Technika Py-GC/MS z powodzeniem wykorzystywana jest w badaniu melanin 

syntetycznych oraz naturalnych pochodzących z różnych źródeł [39, 48-53]. Dzięki jej 

wykorzystaniu dokonano znacznego postępu w poznaniu struktury biopolimerów 

melaninowych. Wykazano, że profil pirolityczny DOPA-melaniny charakteryzuje się 

obecnością: benzenu, benzenodiolu, fenolu, pirolu, indolu oraz ich alkilowych po-

chodnych, natomiast w przypadku kompleksów DOPA-melanin z paramagnetycznymi 

jonami Cu(II) i diamagnetycznymi jonami Zn(II) występują dodatkowo alkilowe 

pochodne pirydyny i pirazyny [48].  

Pirolizę połączoną z chromatografią gazową i spektrometrią mas wykorzystano 

również w badaniach budowy melaniny syntetycznej otrzymanej z tyrozyny w obecności 

nadtlenku wodoru oraz naturalnej melaniny z Sepia officinalis [49]. Przeprowadzone 

badania wykazały różnice w strukturze pomiędzy próbkami, które najprawdopodobniej 

wynikają z różnych warunków syntezy badanych polimerów.  

Analiza produktów powstających podczas termicznej degradacji biopolimerów 

melaninowych techniką Py-GC/MS pozwoliła również na zbadanie melaniny z muszek 

Drosophila melanogaster o różnym zabarwieniu [50]. W profilu pirolitycznym melaniny 

wyizolowanej z Drosophila melanogaster szczepu szarego i czarnego oprócz typowych 

dla syntetycznej eumelaniny produktów pirolizy występuje pirydyna i jej alkilowe 

pochodne. Natomiast wśród produktów pirolizy melaniny wyizolowanej ze szczepu 

żółtego znalazły się związki heterocykliczne zawierające siarkę, charakterystyczne dla 

feomelaniny [50]. 

Technika Py-GC/MS okazała się również skuteczna w określeniu rodzaju melaniny 

wyizolowanej z ludzkich melanocytów naskórka pochodzących ze skóry o umiarko-

wanej pigmentacji [51]. Przeprowadzone badania wykazały, że badany pigment jest 

typu eumelaniny z niewielką zawartością jednostek feomelaniny. 

Markerów pirolitycznych zawierających siarkę charakterystycznych dla feome-

laniny nie wykryto natomiast wśród produktów termicznej degradacji neuromelaniny 

pochodzącej z ludzkiej istoty czarnej [52].  

Za pomocą Py-GC/MS oraz Py-GC/MS/MS wykazano również, że melanina wyizo-

lowana z ludzkich komórek czerniaka linii G-361 różni się od melaniny pochodzącej 

z komórek czerniaka poddanych działaniu kwasu walproinowego (VPA) i 5,7-di-

metoksykumaryny (DMC) [53]. Produkty pirolizy melaniny pochodzącej z linii G-361 

są typowe dla eumelaniny, podczas gdy w melaninie wyizolowanej z komórek G-361 

traktowanych VPA i DMC występują markery pochodzące z feomelaniny, co wskazuje 

na indukcję w tych komórkach feomelanogenezy [53]. 

4. Spektroskopia w podczerwieni (IR) 

Spektroskopia w podczerwieni to jedna z najlepszych metod służących do identy-

fikacji grup funkcyjnych występujących w badanej substancji [40, 54, 55]. Grupy te 

absorbują promieniowanie podczerwone w wąskim zakresie, a każdej grupie odpo-

wiada kilka charakterystycznych liczb falowych [40]. Spektroskopia IR jest wszech-
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stronną techniką pozwalającą na analizę struktury cząsteczek, jak również jej zmian 

wywołanych czynnikami zewnętrznymi [54].  

W przeciwieństwie do klasycznych spektrometrów, obecnie stosowane spektrometry 

IR z transformacją Fouriera wyposażone są w interferometr Michelsona, który pozwala 

na skrócenie czasu rejestracji widma oraz na lepszą dokładność pomiaru liczby falowej 

[40]. 

Polimery melaninowe posiadają szerokie i słabo zróżnicowane widmo IR [56]. 

Czynniki fizykochemiczne oddziałując na melaninę mogą prowadzić do zmian oraz do 

pojawienia się nowych pasm absorpcji w podczerwieni [56-58]. Potwierdzają to badania, 

w których spektroskopia w podczerwieni wykorzystana została do badania DOPA-

melaniny otrzymanej w obecności jonów: Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) i Zn(II) [56]. 

Jony te w ściśle określony sposób wpływają na pasma absorpcji występujące w DOPA-

melaninie. Przeprowadzona za pomocą spektroskopii IR analiza otrzymanych kom-

pleksów wykazała, że badane jony metali mają wpływ na właściwości spektroskopowe 

powstających melanin. Zaobserwowano różnice strukturalne pomiędzy powstałymi 

melaninami, które zależą od rodzaju wbudowanego jonu [56]. 

Spektroskopia IR wykorzystywana jest w badaniach naturalnych polimerów melani-

nowych [27, 39, 57-60]. Analizowane za pomocą spektroskopii IR melaniny wyizolo-

wane z ludzkich włosów ciemnych i rudych wykazują różnice strukturalne [57]. 

Spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wykorzystano do 

badania pigmentu wytwarzanego przez cztery szczepy bakterii glebowych Bacillus 

weihenstephanensis [27]. Pigment syntetyzowany przez badane mikroorganizmy 

wpływać może na funkcjonowanie bakterii w niekorzystnych warunkach środowiska. 

Widma FT-IR pigmentu wytwarzanego przez Bacillus weihenstephanensis były 

podobne do widma syntetycznej melaniny, przy czym w widmach melaniny naturalnej 

występowały dodatkowe pasma absorpcji. Melanina wytwarzana przez badane szczepy 

bakterii jest rozpuszczalna w wodzie, co zwiększa jej aktywność biologiczną, dzięki 

czemu może mieć ona szersze niż melanina nierozpuszczalna, zastosowanie w bio-

technologii i kosmetologii [27]. 

4.1. Spektroskopia Ramana 

Spektroskopia Ramana to kolejna z technik wykorzystywanych do identyfikacji 

związków chemicznych [41]. W badaniach strukturalnych cząsteczek jest ona uzupeł-

nieniem spektroskopii IR, w której najsilniejszą absorpcję uzyskuje się dla grup polar-

nych, natomiast w przypadku widm ramanowskich silne są pasma drgań niepolarnych 

[41, 61, 62]. 

Podstawę spektroskopii Ramana stanowi rozproszenie promieniowania elektromag-

netycznego przez próbkę naświetlaną monochromatycznym promieniowaniem nadfio-

letowym, widzialnym lub z zakresu bliskiej podczerwieni [61, 62]. W spektroskopii 

ramanowskiej stosuje się dwie podstawowe techniki otrzymania widm: dyspersyjną, 

charakteryzującą się większą rozdzielczością przestrzenną i czułością oraz z transfor-

macją Fouriera, dzięki której otrzymuje się lepszy stosunek sygnału do szumu [61, 62]. 

Zastosowanie w spektrometrach czułych detektorów wielokanałowych oraz lasero-

wego źródła promieniowania monochromatycznego w miejsce lamp rtęciowych przy-

czyniło się do rozwoju spektroskopii Ramana i jej szerokiego zastosowania w analizie 

ilościowej i jakościowej ciał stałych, cieczy oraz gazów [41, 61, 62].  
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Czynniki te wpłynęły również na wykorzystanie spektroskopii Ramana w badaniach 

melanin [38, 63-68]. Technikę tą z powodzeniem stosowano do badania budowy 

i stężenia melaniny w skórze pacjentów z ostudą [63, 64]. Powierzchniowo wzmocnioną 

spektroskopię Ramana (SERS) wykorzystano natomiast w celu poznania struktury 

chemicznej melaniny wyizolowanej z grzybni Ochroconis lascauxensis i Ochroconis 

anomala pochodzących z jaskini Lascaux we Francji [65] oraz do charakterystyki pig-

mentu pochodzącego z worka mątwy oraz melaniny komercyjnej z Sepia officinalis [38]. 

Spektrometr Ramana zastosowano w badaniach: melaniny syntetycznej, melaniny 

z Sepia officinalis, włosów oraz ludzkiej skóry [66]. Podobne widma ramanowskie 

rejestrowano w przypadku melanin pochodzących z różnych źródeł. Dominowały 

w nich dwa szerokie piki przy około 1580 i 1380 cm
-1
, przy czym na ich dokładne 

położenie i szerokość pasma wpływ miało źródło pochodzenia melaniny oraz stany 

patologiczne skóry. Przeprowadzone badania wykazały, że spektroskopia Ramana 

może być wykorzystywana do nieinwazyjnej diagnostyki skóry [66]. 

Spektroskopia Ramana pozwala również na identyfikację i ilościowe oznaczenie 

melaniny w piórach i włosach [67, 68]. W odróżnieniu od wysokosprawnej chromato-

grafii cieczowej (HPLC), wykorzystywanej również do ilościowej analizy eumelaniny 

i feomelaniny, konfokalna mikroskopia ramanowska jest techniką nieinwazyjną, a uzy-

skane korelacje pomiędzy tymi technikami wskazują, że również widma ramanowskie 

melanin można wykorzystać do oznaczania ilościowego melanin w piórach i włosach 

[68]. 

4.2. Spektroskopia w ultrafiolecie i w świetle widzialnym (UV-VIS) 

Kolejną metodą stosowaną w badaniach melanin jest spektroskopia w ultrafiolecie 

i w świetle widzialnym [39, 60, 69-71]. Polega ona na absorpcji przez cząsteczki 

promieniowania z zakresu ultrafioletu i światła widzialnego, co prowadzi do przejścia 

elektronu ze stanu podstawowego o niższej energii do stanu wzbudzonego o energii 

wyższej [40, 41].  

Zaabsorbowana energia wpływa nie tylko na elektrony, ale również na energię 

oscylacyjną i rotacyjną cząsteczki, dlatego widmo, które otrzymujemy jest widmem 

elektronowo-oscylacyjno-rotacyjnym [40]. Widma elektronowe są pomocne w identy-

fikacji substancji oraz do wyznaczenia struktury cząsteczkowej. 

Spektroskopia UV-VIS z uwagi na dużą czułość oraz wysoką precyzję oznaczeń 

jest jedną z najczęściej stosowanych metod instrumentalnych w analizie ilościowej [41]. 

Zastosowanie spektroskopii UV-VIS w badaniu melaniny wytwarzanej przez grzyby 

Aspergillus nidulans wykazało, że badany pigment jest podobny do syntetycznej 

DOPA-melaniny [60]. Otrzymane widma charakteryzowały się większą absorpcją 

w obszarze UV, co jest typowe dla profilu absorpcji związków aromatycznych, do 

których należy melanina. 

Spektroskopia UV-VIS wykorzystana została również do badania pigmentu pocho-

dzącego z łuski owsa czarnego [69] oraz z grzybów Auricularia auricula [70] i Boletus 

griseus [71]. Analiza spektroskopowa wykazała, że badany barwnik pochodzący z łuski 

owsa posiada szerokopasmowy profil absorpcji charakterystyczny dla melanin [69]. 

Melanina wytwarzana przez grzyby jest eumelaniną [70, 71]. W przypadku melaniny 

pochodzącej z Boletus griseus widmo UV-VIS posiadało maksymalny pik absorpcji 

przy 214 nm [71]. 
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Spektrofotometry UV-VIS wykorzystywane są również do wyznaczenia ilości 

substancji leczniczych związanych z melaniną [19, 56, 72, 73]. Na tej podstawie wyka-

zano, że wraz ze wzrostem stężenia początkowego nikotyny rośnie ilość leku związanego 

z melaniną [19]. Nikotyna tworzy kompleksy z syntetyczną DOPA-melaniną, przez co 

melanina może mieć wpływ na niepożądane działanie tego leku, szczególnie u osób 

z dużą zawartością pigmentu. 

Podobną zależność uzyskano w przypadku kompleksów, amikacyny, kanamycyny 

i tobramycyny z melaniną w obecności jonów Ca(II) i Mg(II) [72]. Ilość antybiotyków 

aminoglikozydowych związanych z polimerem melaninowym zwiększa się wraz ze 

wzrostem stężenia początkowego aminoglikozydów [72]. Jony: Cu(II), Zn(II), Ca(II) 

i Mg(II) powodują natomiast zmniejszenie ilości netilmicyny związanej z melaniną [73]. 

Oddziaływanie netilmicyny z melaniną, zależy zatem nie tylko od leku, ale również od 

obecności innych czynników kompleksujących (jonów metali). 

4.3. Spektroskopia fotoelektronów wybijanych promieniami 

rentgenowskimi (XPS) 

Spektroskopia fotoelektronów wybijanych promieniami rentgenowskimi opiera się 

na pomiarze energii kinetycznej fotoelektronów, które wybite zostają z wewnętrznych 

powłok elektronowych przez kwant energii promieniowania rentgenowskiego [41, 54, 

74]. W skład aparatury do rejestracji widma elektronów wchodzi: układ próżniowy, 

źródło promieniowania X (lampa rentgenowska), analizator energii elektronów oraz 

detektor [54]. 

Technika XPS wykorzystywana jest do badania powierzchni ciał stałych [41]. Z jej 

pomocą można wykryć wszystkie pierwiastki znajdujące się w badanej próbce, określić 

stosunek udziału poszczególnych atomów oraz ustalić strukturę cząsteczki poprzez 

badanie energii wiązań elektronów w atomie [41, 54].  

Spektroskopia XPS stosowana jest w badaniach struktury melanin [39, 75-78]. 

Można nią badać zarówno powierzchnię polimerów, jak i zaabsorbowane na nich sub-

stancje. Metodę tą wykorzystano w celu potwierdzenia melaninowego charakteru 

pigmentu wyizolowanego z muszli Mytilus edulis [75]. 

Technika XPS została również wykorzystana do badania melanosomów tęczówki 

i naczyniówki wyizolowanych od noworodków i dojrzałych krów [76]. Analiza XPS 

wykazała podobne składy pierwiastkowe na powierzchni badanych melanosomów. 

W przypadku porównania tych samych melanosomów w różnym wieku, zaobser-

wowano, że stosunek C:N malał z wiekiem [76].  

Spektroskopia fotoelektronów wybijanych promieniami rentgenowskimi może być 

również pomocna w poszukiwaniu wydajnych adsorbentów do usuwania metali 

ciężkich [77, 78]. Przeprowadzone badania potwierdziły wiązanie metali ciężkich na 

powierzchni melanin. Pigment uzyskany z bakterii Pseudomonas stutzeri z uwagi na 

obecność wielu grup funkcyjnych biorących udział w wiązaniu metali ciężkich, może 

być potencjalnym adsorbentem do usuwania z roztworu wodnego jonów: Hg(II), 

Cr(VI), Pb(II), Cu(II) [77]. 
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4.4. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 

W badaniach melanin stosowana jest spektroskopia magnetycznego rezonansu 

jądrowego, która jest jedną z głównych metod instrumentalnych służących do badania 

struktury związków organicznych [7, 40]. 

Umieszczone w jednorodnym polu magnetycznym jądra atomowe niektórych izoto-

pów absorbują promieniowanie elektromagnetyczne o częstości radiowej [40, 41]. 

W spektroskopii NMR wykorzystuje się przede wszystkim jądra 1H oraz 13C, chociaż 

przedmiotem badań mogą być również izotopy: 19F, 31P, 14N, 11B oraz 29Si. Wza-

jemne dopasowanie pomiędzy częstością promieniowania elektromagnetycznego 

a natężeniem zewnętrznego pola magnetycznego jest warunkiem absorpcji promienio-

wania przez jądro. Nazywa się je rezonansem magnetycznym [41]. 

W badaniach substancji zawierających jądra o właściwościach magnetycznych 

wykorzystywane są spektrometry NMR w skład których wchodzi: elektromagnes, źródło 

promieniowania o częstotliwości radiowej, sonda z próbką, detektor oraz rejestrator 

i komputer [40, 41]. Wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego zwiększa się 

czułość spektrometrów oraz ich zdolność rozdzielcza [41]. 

Spektroskopia NMR wykorzystywana jest w badaniach strukturalnych i do identyfi-

kacji melanin występujących w różnych próbkach biologicznych [36, 39, 65, 70, 79-85]. 

Technika ta została wykorzystana do scharakteryzowania naturalnej melaniny 

z Auricularia auricula [70, 79]. Przeprowadzone badania wykazały, że melanina 

pochodząca z grzybów jest eumelaniną, która może chronić myszy przed uszkodze-

niem wątroby wywołanym etanolem [79]. 

Badaniom z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego 

poddano również melaninę wytwarzaną przez grzyba Gliocephalotrichum simplex 

w kulturach wzbogaconych tyrozyną [36]. Jako wzorzec wewnętrzny zastosowano 

tetrametylosilan. Widmo 1H NMR melaniny z badanego grzyba przypominało widmo 

melaniny ludzkiego włosa. Badana melanina jest eumelaniną [36]. 

Charakter eumelaninowy posiada również pigment wyizolowany z bakterii Strepto-

myces parvus, o czym świadczą wyniki badań NMR [80]. Pigment ten wykazuje 

działanie antyproliferacyjne w stosunku do różnych linii komórkowych. 

Badania NMR melaniny produkowanej przez bakterię Bacillus subtilis wykazały, 

że wyizolowany pigment to eumelanina o nieregularnej strukturze [81]. Wykazuje ona 

działanie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne przeciwko patogenom, co może 

wskazywać na jej prawdopodobną rolę w ochronie przed stresem środowiskowym 

i innymi patogenami. 

Kolejne badanie przeprowadzono w celu charakteryzacji bogatej w siarkę melaniny 

z grzyba jadalnego Termitomyces albuminosus [82]. Analiza widma 13C (CP/MAS) 

NMR badanej melaniny wykazała, że jest ona melaniną typu DOPA. W widmie zaobser-

wowano również przesunięcia chemiczne przy 71, 56, 52, 33, 30 ppm charakterystycz-

ne dla węgli alifatycznych w cysteinie/DOPA [82]. 

4.5. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) 

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykorzystywana jest 

do badania próbek zawierających niesparowane elektrony [55, 86-90]. Metoda ta 

nazywana jest również spektroskopią elektronowego rezonansu spinowego (ESR). 



 

Techniki stosowane w badaniach melanin 

 

147 

W odróżnieniu od spektroskopii NMR, w spektroskopii EPR wykorzystuje się słabsze 

pole magnetyczne i promieniowanie elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości 

(promieniowanie mikrofalowe) [55]. 

Po umieszczeniu paramagnetycznej próbki pomiędzy biegunami elektromagnesu, 

w polu magnetycznym spiny niesparowanych elektronów ustawiają się równolegle lub 

antyrównolegle do kierunku pola [55, 86-90]. Dochodzi do rozszczepienia poziomów 

energetycznych niesparowanych elektronów w polu magnetycznym i absorpcji 

promieniowania mikrofalowego o ściśle określonej częstości, równej różnicy energii 

pomiędzy poziomami. Dostępne są dwa rodzaje spektrometrów. Impulsowe spektro-

metry EPR z transformacją Fouriera, w których stosuje się krótkie impulsy promienio-

wania mikrofalowego przy stałym polu magnetycznym oraz częściej stosowane 

spektrometry o stałej częstości promieniowania i zmiennej indukcji pola magnetycz-

nego [55, 90]. W większości spektrometrów EPR stosowane jest promieniowanie 

mikrofalowe o częstości 9,4 GHz (pasmo X) [55].  

Podstawowe elementy wchodzące w skład spektrometru EPR to: elektromagnes, 

pomiędzy biegunami którego znajduje się komora rezonansowa, w której umieszczana 

jest badana próbka, klistron, falowód, detektor, wzmacniacz, rejestrator [54, 87]. Reje-

strator rejestruje widmo EPR substancji paramagnetycznej najczęściej w postaci 

pierwszej pochodnej krzywej absorpcji, ponieważ zwiększa to rozdzielczość i stosunek 

sygnału do szumu [87, 90]. 

Obecność w melaninie o-semichinonowych wolnych rodników pozwala na wykorzy-

stanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego w badaniach bio-

polimerów melaninowych [3, 4, 11, 39, 91-99]. Na podstawie analizy parametrów 

widm EPR takich jak: amplituda, intensywność integralna, szerokość linii, współ-

czynnik rozszczepienia spektroskopowego g, możemy określić rodzaj i właściwości 

centrów paramagnetycznych występujących w melaninach [87]. Technika ta pozwala 

na wyznaczenie koncentracji wolnych rodników. Spektroskopia elektronowego rezo-

nansu paramagnetycznego wykorzystywana jest również do wykrywania melanin 

w próbkach biologicznych, z uwagi na charakterystyczny sygnał EPR tych polimerów 

[11, 93-95]. 

Analiza widm EPR melaniny pochodzącej z czterech szczepów bakterii Bacillus 

weihenstephanensis wyizolowanych z gleby wykazała obecność pojedynczej linii EPR 

charakterystycznej dla eumelaniny [95]. Typowy dla feomelaniny złożony kształt widma 

EPR w którym widoczna jest struktura nadsubtelna, nie był obserwowany w przypadku 

badanych próbek. Melaniny te charakteryzuje wysoka koncentracja o-semichino-

nowych wolnych rodników. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż spektroskopia 

EPR może być stosowana do badań ilościowych i jakościowych wolnych rodników 

oraz do określenia rodzaju melaniny występującej w próbkach biologicznych [95]. 

Badania EPR wykazały również istnienie paramagnetycznej melaniny w grzybach 

należący do rodziny rozszczepkowatych [59]. Melanina wyizolowana z tych grzybów 

wykazywała, zależne od stężenia, hamowanie proliferacji komórek ludzkiego nowotworu 

nabłonkowego krtani oraz aktywność w zmiataniu wolnych rodników DPPH. Widma 

EPR typowe dla DOPA-melaniny otrzymano również dla melaniny wytwarzanej przez 

grzyby Aspergillus nidulans [60].  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszczepkowate
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Innym kierunkiem badań prowadzonym za pomocą spektroskopii EPR są prace, 

w których wykazano, że wolne rodniki odgrywają ważną rolę w tworzeniu 

kompleksów DOPA-melaniny z substancjami leczniczymi [12, 31, 93, 96]. Przepro-

wadzone badania dowiodły, że toksyczność fluorochinolonów może być spowodowana 

między innymi przez wolne rodniki, powstające w wyniku tworzenia kompleksów 

melanina-substancja lecznicza, co prowadzić może do stresu oksydacyjnego, a tym 

samym do niszczenia komórek upigmentowanych [31, 96].  

Ponadto, badania EPR mające na celu określenie zmian zachodzących pod wpływem 

substancji leczniczej w układzie centrów paramagnetycznych melanocytów prawidło-

wych wykazały, że koncentracja wolnych rodników w melanocytach poddanych 

działaniu chlorpromazyny i kanamycyny jest wyższa niż w melanocytach kontrolnych 

[30, 97]. Wzrost koncentracji wolnych rodników może zatem odgrywać ważną rolę 

w toksyczności leku względem komórek. 

Za sygnały EPR melanocytów prawidłowych i komórek czerniaka odpowiedzialne 

są głównie o-semichinonowe wolne rodniki melaniny, o czym świadczą otrzymane 

wartości współczynnika rozszczepienia spektroskopowego g oraz podobny do DOPA-

melaniny kształt widm EPR komórek upigmentowanych [30, 94, 97-99]. 

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego z powodzeniem może 

być stosowana zarówno w badaniach centrów paramagnetycznych występujących 

w melaninach syntetycznych, jak i naturalnych, co potwierdzają liczne badania [3, 11-

13, 91-99]. Na ich podstawie otrzymujemy szereg informacji o właściwościach 

i koncentracji wolnych rodników występujących w melaninach. 

5. Podsumowanie 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa, piroliza połączona z chromatografią 

gazową i spektrometrią mas, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, 

spektroskopia w ultrafiolecie i w świetle widzialnym, spektroskopia fotoelektronów 

wybijanych promieniami rentgenowskimi, spektroskopia magnetycznego rezonansu 

jądrowego oraz spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego to techniki, 

które z powodzeniem wykorzystywane są w badaniach biopolimerów melaninowych.  

Metody te pozwalają nie tylko na poznanie struktury i właściwości melanin natu-

ralnych i syntetycznych, ale umożliwiają także określenie wpływu różnych czynników 

fizykochemicznych na melaninę i komórki upigmentowane.  

Podziękowania 

Praca finansowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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Techniki stosowane w badaniach melanin 

Streszczenie 

Melaniny to wielkocząsteczkowe biopolimery, występujące u: zwierząt, roślin, grzybów i bakterii. Warun-

kują one barwę: skóry, włosów, oczu, chronią przed wolnymi rodnikami, odgrywają ważną rolę w fotopro-
tekcji. Melaniny są pigmentami słabo poznanymi z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne. Celem 

pracy przeglądowej jest przedstawienie technik stosowanych w badaniach biopolimerów melaninowych na 

podstawie danych zawartych w literaturze naukowej. Przedstawiono podstawy fizyczne technik umożli-

wiających badanie pigmentów oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach melanin syntetycznych 
i naturalnych. Wysokosprawna chromatografia cieczowa, piroliza połączona z chromatografią gazową 

i spektrometrią mas, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, spektroskopia w ultrafiolecie 

i w świetle widzialnym, spektroskopia fotoelektronów wybijanych promieniami rentgenowskimi, spektroskopia 

magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego to 
techniki, które wykorzystywane są do badania biopolimerów melaninowych. Metody te pozwalają nie 

tylko na poznanie struktury i właściwości melanin naturalnych i syntetycznych, ale umożliwiają także 

określenie wpływu różnych czynników fizykochemicznych na melaninę i komórki upigmentowane. 

Słowa kluczowe: melaniny, melanocyty, metody spektroskopowe 

Techniques used in melanin research 

Abstract 
Melanins are macromolecular biopolymers found in animals, plants, fungi and bacteria. They are 

responsible for the colour of the skin, hair, eyes, protect against free radicals, and play an important role in 

photoprotection. Melanins are pigments that are poorly understood due to their physicochemical properties. 

The aim of the review work is to present the techniques used in the research of melanin biopolymers on the 
basis of information contained in the scientific literature. The paper presents the physical basis of techni-

ques enabling the study of pigments and examples of their use in the study of synthetic and natural 

melanins. High-performance liquid chromatography, pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry, 

infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, X-ray photoelectron spectro-
scopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, and electron paramagnetic resonance spectroscopy are 

techniques that are used to study melanin biopolymers. These methods allow not only to learn about the 

structure and properties of natural and synthetic melanins, but also make it possible to determine the 

influence of various physicochemical factors on melanin and pigmented cells. 
Keywords: melanins, melanocytes, spectroscopic methods 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_paramagnetic_resonance
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