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Blanka Dwojaczny1, Aleksandra Piotrowska2, Małgorzata Gałązka3

Od jelit do mózgu. Wpływ mikrobioty jelitowej
na ośrodkowy układ nerwowy
1. Mikrobiota człowieka
Terminem mikrobiota określa się zbiór żywych mikroorganizmów symbiotycznych,
komensalnych oraz patogennych obecnych w określonym środowisku (bakterie, grzyby,
glony, archeony, protisty) [1]. Ludzka mikrobiota składa się z ponad 1000 gatunków
bakteryjnych, których zdecydowaną większość stanowią bakterie bytujące w okrężnicy
[2]. Gatunki bakterii występujące w jelitach dorosłych osób należą przede wszystkim
do dwóch typów: Firmicutes (ok.70%) głównie z rodzaju Clostridium, Enterococcus,
Lactobacillus, Faecalibacterium, Ruminococcus oraz Bacteroidetes (ok. 23%) głównie
z rodzaju Bacteroides i Prevotella. W mniejszych ilościach występują bakterie typu
Proteobacteria (ok. 8%) głównie rodzaj Escherichia oraz Actinobacteria (ok. 3%) głównie
rodzaj Bifidobacterium. Najmniej liczną grupę stanowią natomiast bakterie typu Verrucomicrobia i Euryarchaeate [3, 4]. Jest to skład tzw. „zdrowej” mikrobioty jelitowej,
która odgrywa rolę w ochronie przeciw patogenom, odżywianiu i metabolizmie oraz
modulacji odporności gospodarza [5, 6].

2. Czynniki wpływające na skład mikrobioty
Do niedawna sądzono, że jelito płodu jest jałowe. Badania przeprowadzone w ostatniej
dekadzie wykazały jednak obecność bakterii krążących w płynie owodniowym, w łożysku matki, błonach płodowych oraz smółce noworodka [7, 8]. Dominujący i podstawowy wpływ na kształtowanie się mikrobioty człowieka ma jednak sposób porodu
oraz karmienia nowo narodzonego dziecka. W przypadku porodu siłami natury jako
pierwsza następuje ekspozycja noworodka na florę bakteryjną dróg rodnych kobiety,
natomiast w przypadku cięcia cesarskiego pierwszeństwo w zasiedleniu zyskują drobnoustroje typowe dla skóry [9]. Cięcie cesarskie opóźnia także kolonizację jelita dziecka,
a także obniża bioróżnorodność gatunkową, warunkującą prawidłowy rozwój immunologiczny dziecka [10, 11]. Również czas trwania ciąży jest istotnym czynnikiem wpływającym na skład mikrobioty. U dzieci urodzonych w prawidłowym terminie dominują
pożyteczne szczepy Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, zaś u wcześniaków
zauważalna jest przewaga Enterobacteriacae i Clostridium [12]. W kształtowaniu mikrobioty jelit bardzo ważną rolę odgrywa także sposób żywienia dziecka. Mleko matki
zawiera prebiotyki pobudzające wzrost pałeczek kwasu mlekowego, a także ma w swoim
składzie probiotyczne szczepy Bifidobacterium oraz Lactobacillus [13]. U osób dorosłych,
zdrowych skład mikrobioty pozostaje na względnie stałym poziomie, aż do okresu
blanka.dwojaczny@cm.umk.pl, Katedra Fizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im.
L. Rydygiera Bydgoszcz, UMK Toruń.
2 Studenckie Koło Naukowe Katedry Fizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Collegium Medicum
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starości. Jednak wśród osób dorosłych można zaobserwować istotne różnice międzyosobnicze. Wśród czynników wpływających na skład mikrobioty w dorosłym życiu
wyróżnia się: dietę, przyjmowanie antybiotyków, czynniki genetyczne, psychologiczne
i środowiskowe [14, 15]. U osób w starszym wieku obserwuje się zmniejszenie różnorodności oraz wzrost liczebności bakterii patogennych w stosunku do bakterii o pożytecznym wpływie na organizm gospodarza. Między innymi zmniejsza się liczebność
Bifidobacterium spp przy jednoczesnym wzroście liczebności bakterii Clostridium oraz
Proteobacteria [16, 17]. Ze względu na rodzaj bakterii dominujący w jelitach opisano
trzy możliwe typy flory bakteryjnej jelit tzw. enterotypy. Enterotyp 1, w którym
dominują bakterie z rodzaju Bacteroides, enterotyp 2 z przewagą bakterii z rodzaju
Prevotella oraz enterotyp 3, w którym dominują bakterie rodzaju Ruminococcus [18].
Zaobserwowano, że przynależność do 1 z 3 enterotypów nie zależy od płci, wieku,
masy ciała oraz miejsca zamieszkania. Dominacja jednego rodzaju bakterii może natomiast być związana ze sposobem odżywiania się. Przeprowadzone badania wykazały,
że enterotyp 1 jest charakterystyczny dla ludzi spożywających dużo białek i tłuszczów
pochodzenia zwierzęcego, enterotyp 2 występuję u osób których dieta zawiera wysoka
zawartość węglowodanów i cukrów prostych, a enterotyp 3 u osób u których w diecie
przeważają wielonienasycone kwasy tłuszcze [19].

3. Dysbioza i jej skutki
Dysbioza to zaburzenie równowagi mikrobioty polegające na zmniejszeniu liczebności pożytecznych mikroorganizmów i jednocześnie wzroście liczebności patobiontów.
Dysbioza ma zawsze negatywny wpływ na organizm gospodarza [20]. Przeprowadzone
dotychczas badania wykazały związek między dysbiozą i otyłością [21], cukrzycą [22],
chorobami układu krążenia [23], zespołem jelita drażliwego [24] oraz rakiem jelita
grubego [25]. Szczególnie interesujące wydają się wyniki najnowszych badań, które
wskazują, że zmiany składu mikrobioty towarzyszą nie tylko schorzeniom metabolicznym,
ale także są obserwowane w chorobach przebiegających z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz zaburzeniami zachowania [6, 26-28]. Celem pracy jest więc przedstawienie
wyników badań naukowych, które opisują wpływ bakterii jelitowych na ośrodkowy
układ nerwowy oraz prac, które wskazują na możliwości terapeutycznego wykorzystania
wybranych bakterii w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Jak dotąd
wykazano zmniejszenie różnorodności i zmianę składu mikrobioty jelitowej u osób
z zaburzeniami o spektrum autyzmu: podwyższona liczebność gatunku Clostridium,
Lactabacillus, Bacteroidetes, Sarcina i jednocześnie zmniejszona liczebność Bifidobacterium oraz Firmicutes [29-33]. U pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi zaobserwowano natomiast zwiększony poziom Bacteroides oraz zredukowaną
liczebność Lachnospiraceae i Prevotellaceae [34,35]. Zaburzenia składu mikrobioty
wykryto również u osób cierpiących na demencje: zredukowanie gatunku Bacteroides
i jednocześnie wzrost poziomu Firmicutes, a także w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. U osób chorujących na chorobę Alzheimera opisuje się zmniejszenie
liczebności Verrucomicrobia oraz wzrost liczebności bakterii z gatunku Proteobakteria
i Actinobacteria [36-38]. Różnice w składzie dotyczą także zmniejszonej obfitości
bakterii Eubocterium i jednocześnie zwiększonej obfitości bakterii Escherichia/Shigella
[39]. Ponadto u osób cierpiących na chorobę Alzheimera obserwuje się także zmiany
w liczebności Bacteroides, Actinobacteria, Ruminococcus, Lachnospiraceae, Seleno8
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monadales [40]. U chorych na chorobę Parkinsona, w porównaniu z osobami zdrowymi
zaobserwowano wzrost bakterii Lactobacillaceae [41, 42]. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika także, że od składu mikrobioty jelitowej może zależeć poziom funkcji
poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, logiczne myślenie czy też zdolność
uczenia się. Jak dotąd opisano między innymi pozytywny wpływ bakterii Verrucomicrobia
na procesy uwagi, pamięci i funkcją wykonawcze [43], bakterii Bacteroides na zdolność
uczenia się i zapamiętywania [44] oraz Actinobacteria phyla na tzw. wydajnością
poznawczą (szybkość uwagi i elastyczność poznawcza) [45].

4. Potencjalne mechanizmy wpływu mikrobioty na ośrodkowy układ
nerwowy
Jak dotąd nie udało się jednoznacznie opisać mechanizmu poprzez który mikrobiota
jelitowa wpływa na funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie proponuje się
różne hipotezy przedstawiające potencjalne mechanizmy metaboliczne, neuroendokrynne
oraz odpornościowe [46]. Wpływ mikrobioty jelitowej na funkcje poznawcze może być
związany z indukowaną ekspresją neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego
(BDNF) oraz czynnika transkrypcyjnego (CREB) w hipokampie. BDNF odgrywa bardzo
ważną rolę w regulacji procesów neurogennych, reguluje przeżywalność i różnicowanie neuronów, natomiast CREB przede wszystkim reguluje ekspresje genów związanych
z plastycznością synaps i neuronów [47-49]. Badania przeprowadzone na zwierzętach
wykazały, że myszy wolne od bakterii (ang. germ-free) w porównaniu z normalnymi,
zdrowymi osobnikami mają niższy poziom BDNF oraz CREB w korze mózgowej oraz
hipokampie. Zaobserwowano także, że osobniki germ-free mają niższą wydajność
procesów poznawczych oraz zaburzenia lękowe [50, 51]. Kolonizacja myszy germ-free
bakteriami prowadzi natomiast jednocześnie do wzrostu poziomu BDNF oraz ekspresji
CREB [52]. Badania na zwierzętach typu germ-free wykazały także, że brak mikrobioty
jelitowej powoduje zaburzenia w rozwoju mózgu [53, 54] oraz negatywnie wpływa na
procesy neurogenzy [55, 56]. Oprócz bezpośredniego wpływu na ośrodkowy układ
nerwowy bardzo istotny wydaję się być także mechanizm związany z wpływem mikrobioty na poziom przepuszczalności jelitowej [57, 58]. Wzrost przepuszczalności jelitowej
dla substancji patogennych i neuroaktywnych, obserwowany pod wpływem pewnych
gatunków bakteryjnych ma stymulujący wpływ na układ odpornościowy oraz przyczynia się do zaburzenia integralności bariery krew-mózg [59]. Procesy te prowadzą następnie
do aktywacji prozapalnej odpowiedzi immunologicznej, zwiększonej aktywacji mikrogleju, produkcji cytokin prozapalnych w mózgu i ostatecznie przyczyniają się do osłabienia procesów poznawczych [60]. Również poprzez metabolity fermentacji jelitowej
błonnika pokarmowego, takie jak kwas octowy, maślan, bursztynian i kwas propionowy
(krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy, SCFA) bakterie jelitowe mogą wpływać na pewne
funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Dotychczasowe badania wykazały wpływ
SCFA na produkcję neuroprzekaźników [61], modulowanie czynników neurotroficznych
(BDNF, NGF) [62], a także hamujący wpływ na produkcję cytokin prozapalnych [63].
Obniżone poziomy SCFA obserwuje się u pacjentów z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona [64-66].
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5. Terapeutyczna rola bakterii
Potencjalne zastosowanie określonych bakterii do leczenia zaburzeń w ośrodkowym
układzie nerwowym potwierdzają badania, które udowodniły, że skład mikrobioty jelitowej odgrywa istotną rolę w niektórych chorobach neurodegeneracyjnych, zaburzeniach
nastroju oraz zaburzeniach lękowych [39, 40]. Wyniki dotychczasowych badań wskazują także możliwość zastosowania bakterii w ograniczaniu powstawania fizjologicznych
zmian w OUN, które zwykle towarzyszą procesowi starzenia się [67, 68]. Zarówno
u osób w starszym wieku oraz cierpiących na choroby ośrodkowego układu nerwowego
dysbioza wydaje się być czynnikiem, który nasila niekorzystne zmiany strukturalne
i funkcjonalne w OUN [41, 68]. Na potencjalne, terapeutyczne zastosowanie bakterii
w leczeniu schorzeń układu nerwowego wskazują także badania, w których zaobserwowano, że podawanie określonych typów bakterii ma pozytywny wpływ zarówno na
skład mikrobioty, jak i na poprawę funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Jak dotąd
wykazano między innymi, że podawanie Lactobacillus brevis wpływa korzystnie na
zredukowanie stosunku Firmicutes do Bacteroides [67-69], a podawanie przez 12 tygodni probiotyków (jednocześnie Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casie, Lactobacillus fermentum oraz Lactobacillus acidophilus) osobom cierpiącym na Alzheimera
wpływa na poprawę wyników testu oceniającego poziom otępienia (Mini Mental State
Examination) [70]. W innych badaniach zaobserwowano, że podawanie przez 12
tygodni, osobom w wieku 60-75 lat sfermentowanego mleka zawierającego Lactobacillus
helveticus wpływa na poprawę funkcji poznawczych takich jak skupienie uwagi
i zapamiętywanie [71]. Terapeutyczny wpływ bakterii (np. Bifidobacterium infantis
oraz Lactobacillus rhamnosus) został również wykazany w łagodzeniu zaburzeń lękowych
oraz depresji [72-75].

6. Podsumowanie
Przeprowadzone dotychczas badania wykazały wpływ bakterii jelitowych na funkcje
ośrodkowego układu nerwowego. Skład mikrobioty jelitowej może wpływać między
innymi na nastrój, procesy poznawcze oraz rozwój chorób neurodegeneracyjnych.
Wyniki najnowszych badań wskazują na możliwość terapeutycznego zastosowania
bakterii w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Konieczne jest jednak
przeprowadzenie kolejnych badań, które jednoznacznie potwierdzą możliwość wykorzystania określonych gatunków bakterii w medycynie.
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Streszczenie
Skład mikrobioty jelitowej i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka stał się tematem wielu
najnowszych badań naukowych. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały udział bakterii jelitowych
w rozwoju otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, zespole jelita drażliwego oraz procesach nowotworowych jelita grubego.
Szczególnie interesujące wydają się w wyniki badań, które wskazują na istotny wpływ bakterii jelitowych
na funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Dotychczasowe badania wykazały między innymi związek
pomiędzy składem mikrobioty jelitowej, a nastrojem, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, a także poziomem funkcji poznawczych gospodarza. Jak dotąd udało się opisać gatunki bakteryjne które mają pozytywny
wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, jak i wykazać związek pomiędzy zaburzonym składem mikrobioty
jelitowej i osłabieniem funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Zmniejszenie różnorodności i zmianę
składu mikrobioty jelitowej zaobserwowano u osób z zaburzeniami o spektrum autyzmu oraz w przebiegu
chorób neurodegeneracyjnych. Mechanizmy poprzez które bakterie jelitowe wpływają na ośrodkowy układ
nerwowy nie są jeszcze jednoznacznie opisane. Mikrobiota jelitowa może wpływać na ekspresje czynników
regulujących powstawanie komórek nerwowych, na produkcje neuroprzekaźników oraz cytokin prozapalnych w organizmie gospodarza. Wpływ mikrobioty jelitowej na funkcjonowanie i rozwój ośrodkowego
układu nerwowego potwierdzają badania z wykorzystaniem modelu zwierzęcego (germ-free), a także
badania wpływu pro i prebiotyków na przebieg chorób neurodegeneracyjnych.
Celem pracy jest przedstawienie wyników najnowszych badań naukowych, które opisują wpływ bakterii
jelitowych na ośrodkowy układ nerwowy oraz prac, które wskazują na możliwości terapeutycznego
wykorzystania wybranych bakterii w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.
Słowa kluczowe: mikrobiota, funkcje poznawcze, dysbioza, probiotyki, ośrodkowy układ nerwowy

From the gut to the brain. Influence of the gut microbiota on the central nervous
system
Abstract
The composition of the intestinal microbiota and its impact on the functions of the human organism has
become the subject of much recent scientific research. Previous research have shown the involvement of
intestinal bacteria in the development of obesity, cardiovascular disease, irritable bowel syndrome and
colon cancer. Particularly interesting are the results of studies that indicate a significant impact of intestinal
bacteria on central nervous system function. Studies have shown a relationship between the composition of
the gut microbiota and mood, depressive and anxiety disorders and the level of cognitive functions. Until
now, it has been possible to describe bacterial species that have a positive impact on the central nervous
system, as well as to establish a connection between a dysbiosis and impaired central nervous system
function. Studies showed that dysbiosis has been observed in people with autism spectrum disorders and
neurodegenerative diseases. The mechanisms via gut microbiota influence on the central nervous system
are not yet clearly described. Intestinal microbiota may influence the expression of factors regulating
neuronal cell formation, the secretion of neurotransmitters and pro-inflammatory cytokines in the host
organism. The role of the intestinal microbiota in the functioning and maturation of the central nervous
system has been confirmed by animal model (germ-free) studies, as well as studies on the relationship
between pro- and prebiotics in neurodegenerative disorders.
The aim of this publication is to describe the results of recent scientific research that demonstrate the
influence of intestinal bacteria on the central nervous system and studies that indicate the possibility of
therapeutic use of selected bacteria in the therapy of central nervous system disorders.
Keywords: microbiota, cognitive function, dysbiosis, probiotics, central nervous system
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Rola procesów immunologicznych w chorobie Wilsona
1. Wstęp
Choroba Wilsona (ChW) [Online Mendelian Inheritance in Men, OMIM # 277900]
jest rzadkim zaburzeniem metabolizmu miedzi [1]. Choroba jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Jej wystąpienie jest spowodowane mutacjami genu ATP7B, zlokalizowanego na ramieniu długim chromosomu 13. W efekcie zostaje zaburzona funkcja
kodowanej przez ATP7B ATP-azy7B, enzymu występującego głównie w hepatocytach, odpowiedzialnego za komórkowy transport miedzi. Zmiany w strukturze białka
i zmniejszenie jego aktywności enzymatycznej prowadzą do upośledzenia transportu
miedzi, co skutkuje m.in. zahamowaniem wiązania z ceruloplazminą (Cp) czy zaburzeniami wydalania miedzi z żółcią drogą jelitową. Prowadzi to do nadmiernego gromadzenia się miedzi w wątrobie. Gdy zostanie przekroczony próg wydolności hepatocytów
ulegają one uszkodzeniu, a miedź zostaje uwolniona do krwiobiegu, gdzie pozostaje
niezwiązana z Cp i jest w tej formie wysoce toksyczna, a także bardzo łatwo odkłada
się w innych narządach np. mózgu, nerkach czy rogówce [1].

1.1. Epidemiologia
ChW występuje na całym świecie. Częstość jej występowania szacowana jest na
ok. 1: 30000 osób w populacji generalnej. Choroba występuje z większą częstością
w zamkniętych populacjach, gdzie migracje ludności są niewielkie i/lub występują
małżeństwa między osobami spokrewnionymi; dotyczy to Chin, Japonii, Wysp Kanaryjskich, Korsyki czy Sardynii [2].
Dokładne badania epidemiologiczne są utrudnione ze względu na dużą zmienność
przebiegu choroby, a także trudności związane z jej diagnozowaniem.

1.2. Uwarunkowania genetyczne
ChW jest spowodowana zaburzeniami funkcji ATP-azy7B, która jest enzymem
błonowym, występującym głównie w hepatocytach. Główną rolą ATP-azy7B jest
transport miedzi w komórce. W sytuacji niskiego stężenia miedzi ATP-aza odpowiada
za wiązanie jej z cząsteczkami apoceruloplazminy, natomiast w sytuacji wysokiego
stężenia miedzi przechodzi do cytoplazmy i transportuje miedź do żółci, w celu wydalenia nadmiaru tego pierwiastka z organizmu. Gen ATP-azy7B: ATP7B jest zlokalizowany na ramieniu długim chromosomu 13. W większości ChW powodują mutacje
punktowe np. delecje, insercje, mutacje missense, ale przyczyną mogą być też mutacje
w chromosomach. Częstość mutacji jest zróżnicowana w różnych rejonach świata.
W Polsce najczęściej obserwujemy mutację c.3207C > A, która jest mutacją typu
missense. Jest to mutacja, która jest także szeroko rozpowszechniona w innych krajach
Europy [1].
oliwkaborowska23@gmail.com, Koło Naukowe „Immunis”, Wydział Medyczny Collegium Medicum,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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2. Skutki mutacji genu na poziomie biochemicznym
Patogeneza ChW głównie opiera się na zaburzeniach metabolizmu miedzi. Miedź
jest niezbędnym mikroelementem w organizmie, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wielu enzymów. Jej absorpcję zwiększa wiązanie z aminokwasami, a także
tworzenie ligandów z kwasami organicznymi [2]. Do krążenia miedź dostaje się za
pomocą ATP-azy7A, transportera błonowego w błonie enterocytów. We krwi ulega
związaniu z albuminami lub białkami zawierającymi grupy tiolowe. Do wnętrza hepatocytów przedostaje się za pomocą białka błonowego Ctr1 (ang. copper transporter 1).
W wątrobie zostaje wykorzystana do budowy metaloprotein. W sytuacji niskiego
stężenia Cu w komórce ATP-aza7b ulega ekspresji w sieci trans aparatu Golgiego, gdzie
przyłącza miedź do cząsteczek apoceruloplazminy. Natomiast w sytuacji wysokiego
stężenia Cu zmienia się konformacja ATP-azy7B i przechodzi ona do cytoplazmy, gdzie
w strukturach pęcherzykowych uczestniczy w transporcie miedzi do żółci, z którą jest
wydalana. Mutacje genu ATP7B prowadzą do zmian w strukturze białka ATP-azy7B,
co prowadzi do zaburzeń jego funkcjonowania. Zmiany konformacyjne ATP-azy7B
sprawiają, że białko nie może współpracować ze swoim białkiem partnerskim ATOX1
(ang. antioxidant protein 1) i przez to dochodzi do zaburzenia łączenia miedzi już
z samą ATP-azą7B. Zmniejsza się jej aktywność enzymatyczna, dochodzi do skrócenia
czasu jej półtrwania, czy do nieprawidłowego lokalizowania się w komórce. Ze względu
na upośledzoną aktywność enzymatyczną dochodzi do nieprawidłowego wiązania
miedzi z apoceruloplazminą, a także do zaburzenia wydalania nadmiaru miedzi wraz
z żółcią, co prowadzi do zalegania miedzi w komórkach.

3. Skutki mutacji genu na poziomie klinicznym
Obraz kliniczny ChW jest bardzo różnorodny. Pierwsze objawy zwykle pojawiają
się między 10. a 40. rokiem życia. Opisywane są także przypadki zachorowań nawet
u 5-cioletnich dzieci. Najczęściej objawy wątrobowe pojawiają się wcześniej, w pierwszej i drugiej dekadzie życia, natomiast w późniejszym okresie rozwijają się objawy
neurologiczne i/lub psychiczne. W badaniach notuje się dużą różnorodność objawów
w obrębie rodziny, a nawet między bliźniętami monozygotycznymi.

3.1. Uszkodzenie wątroby
Objawy uszkodzenia wątroby mogą mieć postać zapalenia, marskości lub niewydolności narządu. W dominującej postaci wątrobowej nie ma żadnych charakterystycznych cech, które pozwalają na odróżnienie ChW od innych zapaleń wątroby. Objawy
wątrobowe mogą przyjmować bardzo różnorodne postacie. W najłagodniejszej formie
obserwowany jest jedynie wzrost stężenia aminotransferaz w krwi obwodowej,
natomiast przy bardziej nasilonej postaci choroby może wystąpić żółtaczka czy anemia
hemolityczna. Może także dojść do ostrej niewydolności wątroby, która najczęściej
w ciągu kilku dni prowadzi do zgonu [2].

3.2. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
Objawy neurologiczne zwykle pojawiają się później niż wątrobowe. U chorych,
którzy początkowo manifestują jedynie objawy neurologiczne, zawsze dochodzi do
niemanifestującego się klinicznie uszkodzenia wątroby. Objawy neurologiczne zwykle
pochodzą z jąder podstawy, pnia mózgu i móżdżku. Obejmują one zaburzenia mowy,
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drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej, dystonie. Dodatkowo występują także
objawy psychiczne, które obejmują chwiejność emocjonalną, trudności z koncentracją,
rzadziej pojawiają się epizody depresyjne czy maniakalne [1].

3.3. Inne zaburzenia
Niemal u wszystkich chorych z zaburzeniami neurologicznymi obserwowany jest
pomarańczowo-brunatny pierścień Kaysera-Fleischera, który powstaje w wyniku odkładania się miedzi w błonie Descemeta w wewnętrznej części rogówki. U 5% chorych
występują także niespecyficzne objawy takie jak bóle kostno-stawowe, niewydolność
nerek, a także zaburzenia miesiączkowania czy spontaniczne poronienia.

4. Mechanizmy toksyczności miedzi
Mutacja ATP-azy7B prowadzi do zmian w strukturze białka, które skutkują nadmiernym gromadzeniem się miedzi w komórkach, związanym z efektem toksycznym.
Nadmiar miedzi wywiera efekt cytotoksyczny na drodze różnych mechanizmów.

4.1. Stres oksydacyjny
W ChW miedź w większości występuje w postaci wolnej to znaczy nie związanej
z białkami transportującymi. Ze względu na łatwość pobierania i oddawania elektronu
miedź może katalizować powstawanie wolnych rodników, m.in. jon Cu⁺ katalizuje reakcję
tworzenia rodników hydroksylowych z nadtlenku wodoru. Wolne rodniki powodują
uszkodzenie tkanek, co wywołuje odpowiedź zapalną. Mediatory zapalenia pobudzają
komórki układu odpornościowego, co zwiększa ich odpowiedź, ale także dodatkowo
zwiększa stres oksydacyjny w tkance. Może to prowadzić do jeszcze większego
uszkodzenia tkanek i niekontrolowanego obumierania komórek [3]. Dotychczasowe
badania [4] wykazały zdolność nie tylko wolnej miedzi, ale także CuSO₄ do tworzenia
wolnych rodników, co prowadziło do fragmentacji DNA i peroksydacji lipidów.
Dodatkowo CuSO₄ obniżał zdolność tkanki płucnej do neutralizacji wolnych rodników
oraz zaburzał równowagę pomiędzy powstawaniem i eliminacją wolnych rodników
[4]. Wykazano zwiększone stężenie tlenku azotu, syntazy tlenku azotu oraz zwiększoną ekspresję mRNA, co prowadziło do uszkodzenia tkanki płucnej.

4.2. Apoptoza
W badaniach została potwierdzona zarówno rola miedzi, jak i siarczanu miedzi (II)
CuSO₄ w indukcji procesu apoptozy. Miedź indukuje produkcję wolnych rodników,
których akumulacja może prowadzić do obrzęku i śmierci komórki. Wysokie stężenie
reaktywnych form tlenu może także powodować aktywację czynników apoptotycznych
takich jak czynnik aktywujący białka, czynnik indukowany hipoksją 1-α, oraz czynnik
jądrowy kappa-β: NF-B (ang. nuclear factor-B). Czynniki te wzbudzają odpowiedź
zapalną, aktywując syntezę cytokin, chemokin i cząsteczek adhezyjnych, a także mogą
skierować komórkę na szlaki apoptotyczne [5]. Z kolei CuSO₄ ma swoją rolę zarówno
w stresie oksydacyjnym i apoptozie, jak i w odpowiedzi zapalnej komórek. CuSO₄ nie
tylko indukuje syntezę reaktywnych form tlenu, ale także upośledza zdolność komórki
do rozkładu tych cząsteczek, wzmagając stres oksydacyjny co ostatecznie prowadzi do
apoptozy. Dane wskazują, że CuSO₄ może spowodować znaczący spadek ekspresji
białek i mRNA, kodujących białka antyapoptotyczne [6].
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4.3. Zaburzenia komórkowe
Nadmierne stężenie miedzi sprzyja nie tylko pośredniemu niszczeniu komórki
przez działanie wolnych rodników. Niezwiązana z Cp miedź jest wysoce toksyczna
i powoduje uszkodzenie białek, lipidów i kwasów nukleinowych ze względu na swoją
wysoką reaktywność. Miedź ma także zdolność do wiązania się z grupami tiolowymi,
co może prowadzić do utleniania i tworzenia wiązań krzyżowych między białkami,
a w konsekwencji do uszkodzenia enzymów, lub uszkodzenia białek strukturalnych
komórki [2]. Obserwuje się także zaburzenia budowy mitochondriów, które są powiększone, o nienaturalnym kształcie. Grzebienie mitochondrialne często są poszerzone
i występują w nich kłaczkowate złogi.

4.4. Procesy zapalne
Proces zapalny jest elementem reakcji obronnej na różnego rodzaju uszkodzenia
tkanek i z reguły jest procesem korzystnym [7]. Dopiero przedłużający się stan zapalny
może się przyczyniać do niszczenia tkanek [8]. Do rozwoju stanu zapalnego mogą się
przyczyniać różne czynniki, w tym infekcje, uszkodzenia komórek, toksyny, napromieniowanie np. promienie UV, promienie X, jak również uszkodzenia wolnorodnikowe
[9, 10]. W badaniach in vivo wykazano synergizm przewlekłej ekspozycji na nadmierne stężenie miedzi w promowaniu procesów zapalnych i oksydacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym zwierząt doświadczalnych [52]. Obserwowano również
indukcję stanu zapalnego połączonego z nasilonym stresem oksydacyjnym oraz śmierć
komórek płuc po ekspozycji na miedź zawartą w aerozolowych nanocząsteczkach [11,
12]. Miedź nie tylko powoduje wzrost stężenia wolnych rodników w komórkach, ale
także upośledza możliwość ich neutralizacji przez obniżenie stężenia glutationu, który
jest ważnym antyoksydantem. W reakcji zapalnej także komórki odpornościowe przyczyniają się do nasilenia stresu oksydacyjnego, ponieważ produkują anion ponadtlenkowy, oraz tlenek azotu. W wyniku tych reakcji dochodzi do fragmentacji DNA oraz
oksydacji lipidów, a także do zniszczenia Cp i uwalniania kolejnych jonów miedzi, co
zwiększa utlenianie [13]. Wykazano, że miedź może aktywować czynniki transkrypcyjne
wrażliwe na czynniki utleniające, co może się przyczyniać do produkcji mediatorów
zapalnych w komórkach śródbłonka [14]. Niekontrolowana produkcja reaktywnych
rodników tlenowych i/lub reaktywnych form azotu (ang. reactive oxygen species,
ROS/ reactive nitrogen species, RNS) może prowadzić do aktywacji czynników transkrypcyjnych w tym białka aktywującego-1 (ang. activating protein-1, AP-1), czynnika
indukowanego hipoksją 1-alfa (ang. hypoxia inducible factor-1α, HIF-1α) i NF-κB;
wszystkie te czynniki uczestniczą w szlakach indukcji odpowiedzi zapalnej [15].Wśród
nich najważniejszą rolę nasilającą stan zapalny jest NF-κB, który uczestniczy w rekrutacji i aktywacji komórek układu odpornościowego poprzez indukcję produkcji cytokin,
chemokin i cząsteczek adhezyjnych [16].

5. Objawy kliniczne w ChW dotyczące wątroby
Objawy wątrobowe w ChW charakteryzują się dużą zmiennością od niemanifestującego się zapalenia do niewydolności wątroby. Występują one zwykle w dwóch pierwszych
dekadach życia. U ok. 40-50% pacjentów występują objawy ChW dotyczące wątroby.
Natomiast pacjenci bezobjawowi z niewielskimi odchyleniami w testach wątrobowych
stanowią ok. 18-23% [13]. Źle prognozującym markerem jest zaawansowane zwłók19
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nienie wątroby, które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia stanu zapalenia
i rozwinięcie u pacjentów marskości oraz nadciśnienia wrotnego. Najczęściej występującymi objawami klinicznymi są wymioty, utrata wagi, żółtaczka, wodobrzusze oraz
hepatosplenomegalia. Jednym z najważniejszych aspektów ChW obecność marskości
wątroby przy stawianiu diagnozy. Może ona występować zarówno u pacjentów objawowych, jak i bezobjawowych. Marskość znacząco wpływa na rozwój nadciśnienia
wrotnego u pacjentów z ChW. Konsekwencją nadciśnienia wrotnego jest odkładanie
się kolagenu, co prowadzi do zwiększenia oporu naczyniowego i patologicznego
poszerzenia naczyń żylnych. Dodatkowo obserwujemy powiększenie śledziony, które
często jest pierwszym obserwowanym objawem nadciśnienia wrotnego. W biopsjach
najczęściej pojawiającym się zjawiskiem jest stłuszczenie wątroby, zarówno mikro, jak
i makronaczyniowe [17]. Nie znaleziono korelacji pomiędzy wiekiem, a poziomem
stłuszczenia. Innymi zaobserwowanymi zjawiskami były glikogenowane jądra hepatocytów, hepatocyty balonowe, a w rozdętych komórkach znaleziono także ciałka MalloryDenk. Proces zapalny także był obserwowany w większości przypadków jednak jego
poziom zaawansowania był zróżnicowany. W badaniu zaobserwowano ponadto rozsiane
neutrofile w zmienionych chorobowo wątrobach. Obserwowane w biopsjach zmiany
często występują jednocześnie i obraz różnych uszkodzeń wątroby nakłada się na siebie.
Zjawiskami występującymi w schyłkowym stadium ChW są włóknienie i marskość.
Początkowo obejmują one jedynie fragmenty małych naczyń wątrobowych, jednak
wraz z postępem choroby zwłóknienie rozszerza się na całą wątrobę [5]. Najbardziej
charakterystyczne w obrazie ChW są glikogenowane jądra hepatocytów oraz stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie w ChW jest niespecyficzne i trudne do odróżnienia od
innych chorób wątroby. Najbardziej przypomina obraz niealkoholowego stłuszczenia
wątroby i zwykle towarzyszy mu zapalenie [5]. Glikogenowane jądra występują zwykle
w obszarach okołowrotnych w płatach wątroby, jednak one także występują w wielu
innych chorobach wątroby. Ciekawym zjawiskiem są także ciałka Mallory-Denk, które
są charakterystyczne dla ChW, ale nie były one wykryte w dużej ilości biopsji [17]. Ich
patogeneza oraz znaczenie kliniczne nie zostały jak dotąd poznane, ale przypuszcza
się, że powstają one w wyniku zaburzenia fałdowania białek w wyniku stresu oksydacyjnego wywołanego odkładaniem się miedzi. Zgodnie z tą hipotezą ciałka MalloryDenk mogą w przyszłości stać się markerem wysokiego stężenia toksycznej miedzi
w hepatocytach, co pozwala na ocenę stanu chorej wątroby. Byłoby to korzystne, ponieważ ze względu na nierównomierne rozkładanie się miedzi w wątrobie oraz niespecyficzność objawów diagnostyka ChW jest utrudniona, a biopsja pozostaje najważniejszą
formą diagnostyki [3].

5.1. Organizm modelowy w badaniach ChW
Danio pręgowany to słodkowodna ryba, która od wielu lat jest wykorzystywana jako
model obserwacyjny w procesach apoptozy, zapalenia i stresu oksydacyjnego [18]. Jest
dość dobrym przykładem organizmu modelowego w badaniach ze względu na swoją
stosunkowo wysoką zgodność z genomem człowieka (70-80%). W przypadku danio
pręgowanego wykazano, także istotne podobieństwa do układu odpornościowego ssaków,
co sprawia, że jest on jeszcze bardziej korzystnym wyborem. W badaniu analizowano
wpływ miedzi zarówno na zarodki, larwy, jak i osobniki dorosłe. Wykazano toksyczne
działanie miedzi na wątroby, skrzela oraz centralny układ nerwowy osobników dorosłych.
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Obserwacja metabolizmu miedzi wykazała dużą konserwatywność pomiędzy ssakami
oraz danio pręgowanym. Zaobserwowano występowanie zarówno ATP-azy7A, jak
i ATP-azy7B [18]. Badanie z udzialem danio pręgowanego wykazało, że istnieje
niewielka różnica między niezbędnym a toksycznym stężeniem miedzi. Jednak rola
miedzi w ustroju jest kluczowa dla rozwoju wszystkich organizmów. Dzięki badaniom
na danio pręgowanym zaobserwowano także rolę Cp jako białka ostrej fazy w przebiegu procesu zapalnego. Cp może aktywować odpowiedź zapalną poprzez zwiększanie
poziomu tlenku azotu, a także cytokin prozapalnych takich jak czynnik martwicy
nowotworu (ang. tumor nectoris factor-α, TN-Fα), interleukina-1 beta (IL-1β) czy
oksydaza NADPH.

5.2. Mechanizmy immunologiczne w uszkodzeniu wątroby
Najważniejszym czynnikiem uszkadzającym hepatocyty jest stres oksydacyjny,
wywołany nie tylko przez tworzenie przez miedź wolnych rodników, ale także pogłębiony przez komórki układu odpornościowego. Stres oksydacyjny przyciąga komórki
odpornościowe, które w wyniku odpowiedzi zapalnej wzmagają produkcjęwolnych
rodników, co zwiększa obciążenie hepatocytów. Badania wykazały także rolę Cp w hamowaniu syntezy mRNA i białek co powoduje zaburzenia funkcjonowania komórek [6].
Wykazano także, że miedź indukuje produkcję IL-6 w fibroblastach i keratynocytach
oraz nasilenie odpowiedzi zapalnej skorelowane ze stężeniem miedzi w komórkach [19].
Cytokiny prozapalne [m.in. IL-6, IL-1β, TNF-α, interferon-γ (IFN-γ)] zwiększają
syntezę i wydzielanie Cp przez wątrobę [20]. Z kolei Cp może promować reakcje
zapalne poprzez wpływ na wzrost uwalniania tlenku azotu (NO) i indukcję stanu
prozapalnego za pośrednictwem TNF, IL-1β, cyklooksygenazy-2 (COX-2), oksydazy
NADPH, indukowanej syntazy tlenku azotu (iNOS) i prostaglandyny E2 (PGE2) [21].
Medici i wsp. [22] stwierdzili, że przeciążenie wątroby Cu wiązało się ze stanem
zapalnym, co objawiało się patologicznymi zmianami w narządzie i podwyższonym
poziomem aminotransferazy alaninowej (ALT) oraz TNF-α w surowicy [22]. W ChW
można zaobserwować niezakaźne zapalenie wątroby różnego typu i różnym nasileniu.
Pod względem histologicznym, patologia wątroby może przybierać dowolną formę
ostrego lub przewlekłego zapalenia, czasem imitującego zapalenie towarzyszące infekcji
wirusowej czy chorobie autoimmunologicznej lub innym przyczynom uszkodzenia
wątroby. Nacieki zapalne mogą zajmować przestrzenie wrotne, czasami z towarzyszącą
martwicą okołowrotną z niszczeniem blaszki granicznej hepatocytów okołowrotnych
przez komórki zapalne (martwica kęsowa). Komórki zapalne mogą być również
widoczne w obszarach wewnątrzzrazikowych, co prowadzi do uszkodzenia i martwicy
małych grup hepatocytów. U poszczególnych pacjentów może współistnieć zarówno
wrotne, jak i zrazikowe zapalenie wątroby [5] .

6. Obserwacje neurologiczne
Objawy neurologiczne zwykle pojawiają się później niż objawy wątrobowe i obejmują starszych pacjentów. Obserwowane objawy pochodzą zwykle z jąder podstawy,
pnia mózgu i móżdżku [1]. Najczęściej występują zaburzenia mowy, drżenie, zaburzenia
koordynacji ruchowej oraz zaburzenia chodu, dystonie, hipomimia i trudności w połykaniu. Najbardziej podatnymi na toksyczne działanie miedzi obszarami w OUN są:
istota czarna, głęboko położona istota szara oraz jądro czerwienne ze względu na ich
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wysoki metabolizm [23]. Zmiany w rezonansie magnetycznym (MR) najczęściej obserwujemy w skorupie (64-86%), jądrze ogoniastym (33-67%), gałce bladej (38-81%),
wzgórzu (54-60%), śródmózgowiu (41-77%) oraz móżdżku (12-50%) [23]. Uszkodzenie
tych struktur powoduje powstanie objawów ruchowych obserwowanych w ChW. Zarówno
uszkodzenia ruchowe, jak i upośledzenie funkcji poznawczych są obserwowane w postaci
neurologicznej ChW. Wykazano zależność między ciężkością przebiegu choroby,
a rozległością zmian obecnych w MR. W badaniach biochemicznych możemy zaobserwować podwyższone markery stanu zapalnego, takie jak cytokiny prozapalne. Nasilenie
objawów ChW jest związane ze stresem oksydacyjnym i stężeniami glutaminianu, IL-6
oraz IL-8 [23]. W ChW obserwujemy także charakterystyczne zmiany morfologiczne
gleju. Dzieje się tak ze względu na wychwyt miedzi przez astrocyty, co prowadzi do
ich obrzmienia, przerostu i proliferacji, a ostatecznie do przekształcenia w komórki
olbrzymie o charakterystycznej morfologii. Najbardziej charakterystyczne dla ChW są
komórki AIA i AIIA (Alzheimera typu I oraz typu II), a także komórki Opalskiego
(OPA). Komórki AIA są duże, wielojądrowe. Wyróżnia je eozynofilna cytoplazma
oraz duże płatowe jądro. Komórki AIIA inaczej zwane „nagimi jądrami” wyróżnia
brak cytoplazmy, wokół dużych jąder z niewielką ilością chromatyny. Komórki OPA,
zwykle są większe od neuronów, mają okrągły lub owalny kształt, a ich cytoplazma
jest eozynofilna. Ich jądro jest nieproporcjonalnie małe i hiperchromatyczne [2]. Obecność
wszystkich trzech typów komórek wskazuje na zaburzenia funkcji astrogleju, a gdy
występuje w strukturach pnia mózgu, może prowadzić do gwałtownego pogorszenia
stanu klinicznego.

6.1. Badania na modelach zwierzęcych
Mechanizmy działania miedzi w procesie neurodegeneracji i zapalenia w OUN
w przebiegu ChW nie zostały jeszcze dokładnie wyjaśnione. W badaniu przeprowadzonym na myszach wykazano istotną rolę inflamasomu NLRP3 (ang. NOD-, LRRand pyrin domain-containing protein 3) w uszkodzeniu komórek [24]. Inflamasom ma
zdolność do indukcji odpowiedzi komórkowej przez aktywację prozapalnych cytokin,
chemokin oraz dzięki rekrutacji leukocytów. Wykazano także dużą rolę IL-1β, która
jest jednym z głównych mediatorów zapalenia. Jej obecność stwierdzono w astrocytach, mikrogleju, komórkach endotelium, a także w zrekrutowanych leukocytach.
Miedź pobudza zarówno produkcję IL-1β, jak i aktywuje inflamasom, co prowadzi do
rozwinięcia odpowiedzi zapalnej.

6.2. Rola procesów immunologicznych w uszkodzeniu OUN
Miedź poza wspomaganiem działania enzymów w OUN pełni dodatkową rolę,
ponieważ ma wpływ na mielinizację, a także pełni kluczową rolę pośrednicząc w kontakcie między białkami synaptycznymi, a neuroprzekaźnikami. Ze względu na modulację
aktywności synaps, indukcję śmierci komórki oraz indukowanie kaskad sygnałowych
miedź pełni bardzo ważną rolę w wielu aspektach funkcjonowania neuronów. Mózg
jest drugim po wątrobie organem kumulującym największe ilości miedzi. Dostaje się
ona do OUN z krwi lub z płynu mózgowo-rdzeniowego. Najwyższe stężenia miedzi
w OUN zostały wykryte w obrębie istoty czarnej [25]. Rola miedzi w OUN nie została
jeszcze w pełni wyjaśniona, jednak część z procesów, w których miedź bierze udział,
została poznana. Pierwszą formą aktywności miedzi jest funkcja kofaktora enzymów,
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zarówno mitochondrialnych takich jak np. cytochrom c, ale także enzymów biorących
udział w syntezie neuroprzekaźników. Dodatkowo miedź ma wpływ ma rozwój OUN,
zarówno na poziomie budowy modulując aktywność mózgowo-pochodnego czynnika
neutroficznego (ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF) oraz czynnika wzrostu
neuronów (ang. nerve growth factor, NGF), jak i na poziomie synaptycznym, gdzie
moduluje aktywność receptorów, a także sama może zostać uwolniona do przestrzeni
synaptycznej [25]. Miedź ze względu na swoje właściwości pełni rolę w ograniczaniu
stresu oksydacyjnego np. jako kofaktor dysmutazy nadtlenkowej katalizującej rozkład
wolnych rodników.
W ChW oprócz uszkodzenia komórek OUN spowodowanych nadmiernym kumulowaniem miedzi dochodzi także do ich pobudzenia i indukcji odpowiedzi zapalnej przez
komórki astrogleju. Ostatecznie proces ten prowadzi do obrzęków w mózgu, a także
bliznowacenia co powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu. Ze względu na to, że
neurony nie akumulują miedzi, ich utrata w ChW jest kojarzona z pośrednim wpływem
uszkodzenia astrogleju, co powoduje zaburzoną komunikację między komórkami,
a także demielinizację i degenerację. Wśród komórek OUN stwierdza się wyjątkową
wrażliwość oligodendrocytów na zaburzenia stężenia miedzi. Obserwuje się nadmierne
gromadzenie wody w komórkach, co prowadzi do ich uszkodzenia. Dodatkowo zaobserwowano efekt nadmiaru miedzi na homocysteinę, aminokwas powstający w metabolizmie metioniny. Homocysteina zawiera grupy tiolowe, z którymi miedź się wiąże,
więc zwiększone stężenie homocysteiny może wiązać się ze zwiększonym stężeniem
miedzi. Dodatkowo wyniki badań sugerują, że miedź powiązana z homocysteiną może
wywoływać synergistyczny efekt cytotoksyczny. W obecności jonów Cu²⁺ homocysteina może zostać utleniona i spowodować tworzenie się reaktywnych form tlenu
i indukować stres oksydacyjny w komórkach [25]. Jak wspomniano powyżej – warunki
stresu oksydacyjnego sprzyjają rozwojowi stanów zapalnych. Spisni i wsp. wykazali,
że wzrost stężenia pozakomórkowej Cu mocno wpływał na sekrecję IL-1α, IL-12
i RANTES (ang. Regulated upon Activation, Normal T cell Expressed, and Secreted)
[26]. Działanie miedzi spowodowało ukierunkowanie linii komórek neuronalnych
GN11 oraz ich wzbudzenie do stanu zapalnego[27]. Wykazano, że pacjenci ChW mieli
wyższy poziom MDA, glutaminianu oraz cytokin (IL-6, IL-8, IL-10 i TNF-α) oraz
niższe stężenia zredukowanego glutationu (GSH) i słabszą całkowitą ochronę aktyoksydacyjną (ang. total antioxidant capacity, TAC) w porównaniu z grupą kontrolną.
Zwiększony poziom glutaminianu, IL-6, IL-8 i malondialdehydu (MDA) w osoczu był
związany z większym nasileniem deficytu neurologicznego, spowodowanego obniżonym
poziomem GSH oraz wartością TAC. Wartości tych biomarkerów były powiązane
z występowaniem zaburzeń ruchowych, które są najczęstszą manifestacją neurologiczną
ChW, występującą u 95% pacjentów z postacią neurologiczną ChW [23]. Ostra lub
krótkotrwała reakcja neurozapalna jest prawdopodobnie ważna dla prawidłowego
funkcjonowania mózgu i przyczynia się do naprawy uszkodzonej tkanki. Jednak gdy
stan zapalny trwa przez długi czas (tygodnie, miesiące lub nawet lata), może dojść do
znacznego uszkodzenia otaczającej tkanki mózgowej. Cytokiny prozapalne, takie jak
czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (ang. granulocytemacrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), IL-1β, IL-6, IL-10, białko zapalne
makrofagów (ang. macrophage inflammatory protein, MIP) i TNF-α wpływają na wzrost
transmisji synaptycznej i wywołanie ekscytotoksycznego uszkodzenia neuronów [28].
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W oparciu o te obserwacje można stwierdzić, że cytokiny pełnią ważną rolę w zapoczątkowaniu neurodegeneracji i rozwoju objawów neurologicznych ChW. Badanie
przeprowadzone przez Wu i wsp. (2019) pozwoliło na zaobserwowanie zmian liczby
limfocytów T pomocniczych (Th) oraz cytokin Th1 (IL-2, TNF-α i TNF-β), Th 2 (IL-5,
IL-10 i IL-13) oraz Th 17 (IL-23) u pacjentów z ChW. Co ciekawe, stężenie IL-23
i transformującego czynnika wzrostu-β1 (ang. transforming growth factor-β1, TGF-β1)
było związane ze stężeniem Cp w surowicy. Zmiany w produkcji cytokin mogą być związane z neurodegeneracją w ChW [29]. Tansey i wsp. wykazał, że prozapalne cytokiny
i chemokiny mogą stymulować apoptozę w różnych typach komórek mózgowych,
w tym w oligodendrocytach i astrocytach [30]. W badaniu klinicznym odnotowano wyższe
stężenie cytokin, glutaminianu i markerów stanu zapalnego u chorych z postacią neurologiczną ChW, w porównaniu z chorymi bezobjawowymi [23]. Zapalne cytokiny
mogą wnikać do OUN nie tylko bezpośrednio przez narządy okołokomorowe, a także
przez barierę krew – mózg. W OUN mogą one zaburzać homeostazę glejową i neuronalną,
prowadząc do neurodegeneracji. Aktywowane komórki mikrogleju wydzielają cytokiny
prozapalne, chemokiny i reaktywne rodniki tlenowe [31]. Głównym celem tych procesów jest dążenie do przywrócenia integralności i funkcji neuronów w OUN. Jednakże
niekontrolowany i długotrwały stan zapalny może nasilać uszkodzenie neuronów.
Uważa się obecnie, że proces neurozapalny odgrywa ważną rolę w patofizjologii ChW
[32]. Zwiększone stężenie miedzi w OUN wywołuje apoptozę neuronów indukując
stres oksydacyjny i proces neurozapalny, wpływając na zaburzenie homeostazy mikrośrodowiska OUN, aktywację mikrogleju, produkcję reaktywnych rodników tlenowych.

7. Polimorfizm genowy w przebiegu klinicznym ChW
Na rolę reakcji immunologicznych wskazują wyniki badań dotyczące związku
polimorficznych wariantów genów niektórych z cytokin z przebiegiem klinicznym
ChW. Badania wskazują, że obecność allelu IL1RN*2, kodującego antagonistę receptora IL-1 (ang. IL-1 receptor antagonist, IL-1ra), koreluje z wcześniejszym wystąpieniem ChW. Ze względu na swoją rolę w modulacji aktywności IL1α i IL-1β, IL-1ra
może pełnić rolę w patogenezie procesów neurodegeneracyjnych w ChW. Dodatkowo
wykryto, że obecność u pacjentów allelu IL1B-511T powoduje zwiększone stężenie
miedzi i Cp w mózgu, w porównaniu z pacjentami, u których allel jest nieobecny [33].

8. Wnioski
Analiza różnorodnych badań wykazała szerokie spektrum działania miedzi na rozwinięcie odpowiedzi zapalnej układu odpornościowego oraz jej rolę w procesach uszkadzających komórki. Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za niszczenie tkanek
w ChW jest stres oksydacyjny, który jest wywołany nie tylko przez akumulację miedzi,
ale także pośrednio przez aktywacje układu odpornościowego, którego działanie nasila
stres oksydacyjny w komórkach. Miedź wywiera wpływ na komórki powodując
uszkodzenia kwasów nukleinowych, lipidów i białek, zarówno enzymów, jak i białek
strukturalnych. W wyniku nadmiernego gromadzenia miedzi w komórce dochodzi także
do deformacji mitochondriów, co prowadzi do obniżenia aktywności metabolicznej
komórki. Istnieją przesłanki, które pozwalają przypuszczać, że akumulacja miedzi
w komórkach, spowodowana zaburzeniami funkcji ATP-azy7B, może stymulować produkcję cytokin prozapalnych, które z kolei sprzyjają dalszej akumulacji miedzi, jak
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też nasilają cytotoksyczne efekty przeładowania miedzią. Przeładowanie komórek
miedzią może prowadzić do nekrotycznej śmierci komórek, której towarzyszy
rozwój reakcji zapalnej. Proces zapalny może być indukowany i/lub nasilany przez
ROS, powstające z udziałem miedzi w reakcji Fentona. ROS są mediatorami ścieżek
transdukcji sygnału, które mogą prowadzić do indukcji syntezy cytokin pozapalnych
w komórce. I odwrotnie, cytokiny prozapalne stymulują produkcję ROS i w ten
sposób mogą nasilać uszkodzenie tkanki indukowane toksycznym oddziaływaniem
miedzi. Co więcej, sama miedź może stymulować produkcję cytokin prozapalnych
poprzez aktywowanie czynnika transkrypcyjnego NF-κB; i odwrotnie, wzrost produkcji cytokin prozapalnych może sprzyjać gromadzeniu się miedzi w komórkach.
Widać więc, że nadmiar miedzi w bardzo szeroki sposób upośledza prawidłowe funkcjonowanie komórek prowadząc do uszkodzenia narządów. Wahania stężenia miedzi
prowadzą także do pobudzenia układu immunologicznego, w tym komórek fagocytujących, a także cytokin prozapalnych. Wskazuje to na znaczącą rolę układu immunologicznego w patogenezie ChW.
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Rola procesów immunologicznych w chorobie Wilsona
Streszczenie
Choroba Wilsona (ChW) to rzadkie zaburzenie metabolizmu miedzi. Jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie, spowodowaną mutacjami genu ATB7B. Skutkiem mutacji
jest upośledzenie transportu miedzi, zahamowanie jej wiązania z ceruloplazminą oraz upośledzenia wydalania z żółcią. W wyniku odkładania się miedzi dochodzi do uszkodzenia tkanek m.in. wątroby, mózgu czy
rogówki. Celem pracy było przeanalizowanie danych dotyczących mechanizmów wpływu miedzi na uszkodzenie tkanek, ze szczególnym uwzględnieniem procesów immunologicznych. W pracy przedstawiono
mechanizmy cytotoksycznego oddziaływania miedzi, w tym wywoływanie stresu oksydacyjnego, indukowanie apoptozy komórek, zaburzenia mitochondrialne, uszkodzenie białek strukturalnych. Na rolę procesów
immunologicznych w patogenezie uszkodzenia wątroby w ChW wskazują obserwacje patomorfologiczne
(cechy stanu zapalnego) i wyniki badań eksperymentalnych. Na udział procesów immunologicznych w patogenezie uszkodzenia OUN wskazują obserwacje neuropatologiczne, wyniki badań doświadczalnych i klinicznych. Pośrednio na rolę reakcji immunologicznych w patogenezie uszkodzenia tkanek w ChW wskazują
wyniki badań dotyczących związku polimorficznych wariantów genów niektórych cytokin z przebiegiem
klinicznym ChW. Lepsze zrozumienie mechanizmów toksyczności miedzi, w tym związanych z aktywacją
procesów immunologicznych, wydaje się kluczem do zrozumienia przyczyn różnorodnych manifestacji
i przebiegu ChW.
Słowa kluczowe: Choroba Wilsona, Immunologia, Miedź, Stres Oksydacyjny, Zapalenie

Role of the immunological processes in Wilson’s disease
Abstract
Wilson's disease (WD) is a rare disorder of copper metabolism. It is a genetically determined, autosomal
recessive disease, caused by mutations in the ATB7B gene. Gene mutations result in impaired copper
transport, inhibition of its binding with ceruloplasmin, and impaired biliary excretion. As a result of copper
deposition, tissue damage occurs, including liver, brain, or cornea. The aim of the study was to analyze the
data on the mechanisms of copper's influence on tissue damage, with particular emphasis on immunological processes. The paper presents the mechanisms of the cytotoxic effect of copper, including the
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induction of oxidative stress, cell apoptosis, mitochondrial damage, and damage to the structural proteins
of the cell. The role of immunological processes in the pathogenesis of liver damage in WD is indicated by
pathomorphological observations (features of inflammation) and the results of experimental studies. The
participation of immunological processes in the pathogenesis of CNS damage is indicated by neuropathological observations as well as the results of experimental and clinical studies. Indirectly, the role of
immune reactions in the pathogenesis of tissue damage in WD is indicated by the results of studies on the
relationship between polymorphic variants of genes of some cytokines with the clinical course of WD.
A better understanding of the mechanisms of copper toxicity, including those related to the activation of
immunological processes, seems to be the key to understanding the causes of the various manifestations
and course of WD.
Keywords: Wilson’s disease, Immunology, Copper, Oxidative Stress, Inflammation
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Diagnoza i predykcja demencji (zaburzeń
neuropoznawczych) za pomocą elektroencefalografii
1. Wprowadzenie
Demencja jest grupą chorób spowodowanych anormalnymi zmianami mózgu, które
związane są ze spadkiem zdolności poznawczych, mogącym upośledzać codzienne
niezależne funkcjonowanie pacjenta, jak również zachowanie i relacje z innymi [1].
Częstotliwość zachorowań na demencję stale rośnie. Szacunkowo z powodu otępień
cierpi 5% populacji starszej niż 65 lat oraz 20-40% populacji starszej niż 85 lat. Najczęstszym typem jest choroba Alzheimera (AD, ang. Alzheimer’s disease), odpowiadająca za około 50-60% wszystkich możliwych etiologii. Następne jest otępienie
naczyniowe odpowiadające około 15-30% wszystkich przypadków demencji [2].
Częstotliwość zachorowań na między innymi AD ciągnie za sobą również i koszty.
Dla przykładu szacuje się że w Chinach roczny koszt socjoekonomiczny przypadający
na jednego pacjenta cierpiącego na AD wynosił 19 144,36 dolarów amerykańskich,
a całej populacji pacjentów chińskich – 167,74 miliardów dolarów (na rok 2015).
Szacunki kosztów demencji w populacji ogólnoświatowej wyniosły 957,56 miliardów
dolarów na rok 2015 i przewiduje się ich wzrost do 2,54 bilionów dolarów na rok 2030
oraz 9,12 bilionów dolarów na rok 2050 [3].
Ponad dwie trzecie (43,7%) osób opiekujących się najbliższymi cierpiącymi na AD
raportuje odczucia samotności, a 17,7% raportuje wysokie natężenie samotności [4].
Należy więc pamiętać nie tylko o trudnościach z którymi zmagają się sami pacjenci,
ale również ich opiekunowie. Szczególną uwagę należy poświęcić interwencjom mającym na celu redukcję stresu oraz wsparcie w samotności, jak również odciążeniu najbliższych osób opiekujących się pacjentami poprzez budowanie współpracy ze stowarzyszeniami udzielającymi pomocy takim osobom [4, 5].
W ramach najnowszej klasyfikacji DSM-V z 2013 roku [6] zaburzenia neuropoznawcze (NCD, ang. neurocognitive disorders) zastąpiły grupę zaburzeń świadomości
(majaczenia), otępień, zespołów amnestycznych i innych zaburzeń funkcji poznawczych, obecną w DSM-IV [7]. Nie oznacza to jednak koniecznie zaniku terminu
„demencja”. Zmiana terminologii miała raczej na celu rozszerzenie grupy na inne
jednostki, obejmujące zaburzenia występujące w różnych grupach wiekowych oraz
o zróżnicowanych etiologiach [8]. Zaburzenia neuropoznawcze obejmują trzy grupy:
majaczenia, łagodne zaburzenia neuropoznawcze (ang. mild NCD) oraz ciężkie
zaburzenia neuropoznawcze (ang. major NCD). Łagodne i ciężkie NCD tworzą razem
spektrum zaburzeń funkcjonalnych i poznawczych. W omawianą kategorię włączone
są tylko te zaburzenia, których podstawowe cechy mają charakter poznawczy. Demencję
zalicza się do ciężkich zaburzeń neuropoznawczych, choć nie wyklucza się tego
terminu z użycia w podtypach etiologicznych [6].
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DSM-V wyróżnia zaburzenia neuropoznawcze (rys. 1) wynikające z choroby
Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD), choroby Parkinsona (PD, ang. Parkinson’s
disease), urazowego uszkodzenia mózgu (ang. traumatic brain injury), otępienia
z ciałami Lewy’ego (ang. Lewy body dementia, LBD), otępienia czołowo-skroniowego
(ang. frontotemporal dementia), otępienia naczyniowego (ang. vascular dementia) czy
też naczyniowych zaburzeń poznawczych (ang. vascular cognitive impairment), jak
również z choroby prionowej, indukowane lekami oraz wynikające z innych stanów
medycznych, o mieszanej etiologii lub niespecyficzne zaburzenia neuropoznawcze [6].

Rysunek 1. Możliwe etiologie zaburzeń neuropoznawczych (DSM-5). AD – choroba Alzheimera; PD –
choroba Parkinsona; TBI – urazowe uszkodzenie mózgu; LBD – otępienie z ciałami Lewy’ego; FTD –
otępienie czołowo-skroniowe; VaD – otępienie naczyniowe. Opracowanie własne na podstawie [6]

Według kryteriów diagnostycznych DSM-V [6] pacjenci cierpiący na łagodne
zaburzenia neuropoznawcze charakteryzują się umiarkowanym spadkiem zdolności
poznawczych, a także nie występują u nich (lub występują nieznaczne) problemy
z codziennymi aktywnościami (np. płacenie rachunków lub regularne przyjmowanie
wyznaczonych leków). Z kolei w przypadku pacjentów cierpiących na ciężkie zaburzenia
neuropoznawcze, obserwowalny jest poważny spadek zdolności poznawczych oraz
istotne trudności w codziennym funkcjonowaniu, wymagające co najmniej pomocy
pacjentowi w ich realizacji.
W najnowszej klasyfikacji ICD-11 z 2019 roku [9] demencja również znajduje się
w grupie zaburzeń neuropoznawczych. Jej poziom progresji można ocenić jako
łagodny, umiarkowany oraz poważny (ang. mild, moderate i severe), zgodnie ze stopniem obserwowanych zaburzeń neuropoznawczych i funkcjonalnych.
Łagodna demencja jest początkowym etapem choroby, w którym zachowana jest
zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania, choć często wsparcie go jest
konieczne. Nieprawidłowości w zachowaniu mogą być niewidoczne na pierwszy rzut
oka, zwłaszcza dla osoby nieznającej pacjenta zbyt dobrze. Możliwe jest występowanie
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problemów w zakresie rozwiązywania problemów, podejmowania złożonych decyzji,
planowania lub zarządzania finansami.
W umiarkowanej demencji pacjent wymaga wsparcia w funkcjonowaniu, samodzielnie potrafi wykonać tylko proste zadania domowe. Obserwowane są problemy
w podstawowych aktywnościach życia codziennego (np. ubieranie się lub higiena
osobista). Zazwyczaj występują znaczne zaburzenia pamięci, zdolności rozwiązywania
problemów oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym. Możliwe są również problemy
z komunikacją lub zachowania nieadekwatne, rozhamowane lub agresywne. Zmiany
i trudności są najczęściej widoczne nawet dla osób nieznających dobrze pacjenta.
Ciężka demencja jest ostatnim etapem choroby, w której występują poważne
zaburzenia pamięci, a także często dezorientacja w czasie i przestrzeni, brak zdolności
rozwiązywania problemów, czy trudności w rozumieniu co się dzieje dookoła. Pacjent
jest często całkowicie zależny od opiekuna, szczególnie w najprostszych czynnościach
takich jak mycie się, toaleta lub spożywanie pokarmów. Możliwe nietrzymanie moczu
oraz kału.
Warto również podkreślić podobieństwo łagodnych zaburzeń neuropoznawczych
(mild neurocognitive disorder) do łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI, ang. mild
cognitive impairment). Według wytycznych National Institute on Aging-Alzheimer’s
Association [10] MCI jako pre-demencyjna faza AD obejmuje zmiany poznawcze
obserwowane u pacjenta przez lekarza (lub innego pracownika opieki medycznej) lub
samego chorego, a także za pomocą obiektywnych metod pomiarowych wskazujących
na spadek zdolności poznawczych w jednej lub więcej domenach, przy jednoczesnej
zachowanej zdolności do samodzielnego funkcjonowania. MCI stanowi więc stan
pomiędzy normalnym starzeniem się a demencją (choć progresja z MCI do demencji
wcale nie musi nastąpić) [11]. Wskazuje się jednak na większy poziom zróżnicowania
jednostek wchodzących do grupy łagodnych NCD.
Zarówno w MCI, jak i NCD stosuje się metody diagnostyczne zróżnicowane pod
względem poziomu skuteczności, inwazyjności czy kosztu stosowania. Niniejsza praca
ma na celu przegląd, analizę oraz porównanie opisanych w literaturze markerów oraz
neuromarkerów EEG demencji oraz łagodnych zaburzeń poznawczych zarówno
w kontekście diagnozy, jak i predykcji wystąpienia otępienia.

2. Wybrane metody diagnostyczne
W diagnostyce otępień (w tym AD) wykorzystuje się między innymi biomarkery
(β-amyloid oraz poziom całkowitego i fosforylowanego białka tau), techniki neuroobrazowania (głównie obserwuje się atrofię kory mózgowej oraz innych obszarów lub
powiększenie komór mózgowych) oraz testy neuropsychologiczne (m.in. Montreal
Cognitive Assessment – MoCA; Mini-Mental State Examination – MMSE; Addenbrooke’s
Cognitive Examination-Revised – ACE-R; i inne).
Należy jednak podkreślić, że dwie pierwsze z wyżej wymienionych metod diagnostycznych są drogie, a w przypadku badań płynu mózgowo-rdzeniowego nakłucie
lędźwiowe jest metodą bardzo inwazyjną, mogącą prowadzić do efektów ubocznych
[12]. Problemem jest również stosunkowo niska (23-88%) swoistość stosowanych metod
neuropatologicznych [13]. Istnieje więc rosnąca potrzeba poszukiwania dodatkowej
nieinwazyjnej metody diagnostycznej, która pozwoli na zwiększenie dokładności diagnozy
otępień. Ważnym aspektem jest również możliwość jak najwcześniejszej diagnozy na
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etapie MCI lub jeszcze pre-klinicznym. Umożliwi to możliwość wcześniejszego leczenia czy zapobiegania, a także odpowiednio wczesne przygotowanie opieki nad pacjentem
z perspektywy rodziny, opiekunów oraz jednostek opieki instytucjonalnej. Wartość
predykcyjna metod diagnostycznych wydaje się być szczególnie istotna.

2.1. Biomarkery
Biomarker to „poddany obiektywnemu pomiarowi i ewaluacji wskaźnik normalnego
procesu biologicznego lub patogennego, lub farmakologicznej odpowiedzi na interwencję terapeutyczną” mogący służyć jako wskaźnik choroby [12]. W przypadku AD
przyjmuje się trzy biomarkery w płynie mózgowo-rdzeniowym testowanym metodą
ELISA: β-amyloid, całkowite białko tau oraz fosforylowane białko tau. Obserwuje się
zmniejszenie stężenia β-amyloidu (nawet 5 do 10 lat przed wystąpieniem klinicznych
manifestacji choroby) oraz zwiększone stężenie rozpuszczalnego całkowitego oraz fosforylowanego białka tau. Wykorzystanie tych trzech wskaźników gwarantuje czułość
i swoistość diagnostyczną na poziomie kolejno >95% i >85%, co czyni tą metodę
najskuteczniejszą metodą diagnozy AD [12].
Pomimo podejmowanych prób wciąż nie udało się znaleźć w innych płynach organizmu (np. krwi, moczu lub ślinie) biomarkerów o podobnych wskaźnikach skuteczności.

2.2. Neuroobrazowanie
Klasyczne badania AD z wykorzystaniem technik neuroobrazowania takich jak
m.in. pozytonowa tomografia emisyjna (PET, ang. positron emission tomography),
funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI, ang. functional
magnetic resonance imaging), tomografia komputerowa (CT, ang. computed tomography)
czy obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI, ang. magnetic resonance
imaging) wykazują u pacjentów z demencją atrofię kory mózgowej, spłycanie bruzd
oraz powiększanie komór mózgowych. Towarzyszy im m.in. występowanie płytek
starczych (blaszek amyloidowych), splątków neurofibrylarnych, zanik neuronów oraz
synaps, choć ani splątki neurofibrynalne, ani płytki starcze nie są specyficzne w AD –
obserwuje się je także w np. syndromie Downa [2].
W przypadku neuroobrazowania pacjentów AD metodą PET widoczny jest spadek
poziomu aktywności metabolicznej w obszarach skroniowo-ciemieniowych [13].

2.3. Testy neuropsychologiczne
Kluczową cechą otępienia konieczną to diagnozy jest obiektywny spadek zdolności
poznawczych, to znaczy udowodniony rzetelnymi i obiektywnymi metodami pomiaru.
Obserwuje się zaburzenia w obszarach: uwagi złożonej (podtrzymywanie, selektywność, podzielność uwagi), funkcji wykonawczych (planowanie, podejmowanie decyzji,
pamięć robocza, inhibicja reakcji, elastyczność poznawcza), uczenia się i pamięci,
funkcji językowych, funkcji percepcyjno-motorycznych oraz poznania społecznego
[6]. Jedną z najczęściej stosowanych kategorii narzędzi diagnostycznych w otępieniu
jest grupa neuropsychologicznych narzędzi pomiarowych, służących do oceny między
innymi właśnie tych obszarów.
Jednym z częściej spotykanych narzędzi neuropsychologicznych jest Krótka Skala
Oceny Stanu Umysłowego MMSE. Jest to skala oceny funkcjonowania sfery poznawczej zajmująca 5-10 minut. Za pomocą MMSE ocenia się funkcje takie jak: orientacja
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(w czasie i w przestrzeni), pamięć i zapamiętywanie, uwaga i zdolność kalkulacji,
funkcje językowe [14, 15].
Najniższy wynik MMSE wynosi 0, a najwyższy 30 punktów. Za tradycyjny punkt
odcięcia przyjmuje się wynik 23 – taka lub niższa ocena wskazuje na występowanie
zaburzeń poznawczych. Inni autorzy mogą wskazywać na inne punkty odcięcia. Boban
wraz ze współpracownikami na podstawie badań grupy chorwackiej wskazali na progi:
27,9 dla braku zaburzeń poznawczych; 26,9 dla łagodnych zaburzeń poznawczych
(MCI); 23,9 dla łagodnej demencji, 18,3 dla umiarkowanej demencji oraz 10,0 dla
ciężkiej demencji [16]. Z kolei Creavin i inni zwracają uwagę na różnice dokładności
diagnostycznych różnych punktów odcięcia. Jak wskazują, cut point 24 daje czułość na
poziomie 85% i swoistość na poziomie 90%, a cut point 25 daje czułość na poziomie
87% i swoistość na poziomie 82% [17]. Widoczny jest więc przetarg pomiędzy czułością a swoistością MMSE w doborze progu odcięcia.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pomimo łatwości i krótkiego czasu administracji MMSE, nie było ono tworzone w celu identyfikowania wczesnych etapów
demencji, ani do długoterminowego przewidywania rozwoju choroby (np. przejścia
MCI do otępienia). Arevalo-Rodriguez wraz ze współpracownikami na podstawie
metaanalizy 12 badań obejmujących łącznie około 1500 pacjentów MCI stwierdzili, że
czułość i swoistość MMSE w kontekście predykcji konwersji z MCI do demencji oraz
konwersji z MCI do demencji związanej z AD nigdzie nie wynosiła jednocześnie
więcej niż 80%, to znaczy w żadnej z prac te dwie wartości razem nie wynosiły więcej
niż 80%. Choć więc szeroko stosowane, MMSE może okazać się niewystarczające w
kontekście wykrywania wczesnego MCI lub predykcji przejścia MCI w AD lub inne
otępienie [18].
Dostępnych jest wiele innych neuropsychologicznych narzędzi przesiewowych.
Niestety do wielu z nich nie został przeprowadzony proces walidacji, lub nie został on
wykonany w sposób dostatecznie obszerny [19]. Również szacowanie walidacji narzędzi
jest często pomijane. Nierzadko zdarzają się też badania na zbyt małych grupach. Na
podstawie przeprowadzonej metaanalizy przesiewowych testów poznawczych autorzy
zalecają wykorzystanie testów MoCA oraz CAMCI (Computer Assessment of Mild
Cognitive Impairment) do wykrywania MCI w populacji oraz testów takich jak m.in.
ACE-R, Mini-KSCAR (Mini Kingston Standardized Cognitive Assessment revised),
NUCOG (Neuropsychiatry Unit Cognitive Assessment Tool), DEMTECT, Cogstate
oraz MoCA w przypadku populacji klinicznych. W kontekście wykrywania AD
autorzy zalecają korzystanie z testów: MIS (Memory Impairment Scren), MoCA oraz
MES (Memory and Executive Screening) [19].

3. Diagnostyka otępienia i MCI za pomocą EEG
Coraz częściej podejmuje się próby diagnostyki, różnicowania oraz predykcji MCI
oraz NCD o różnych etiologiach z wykorzystaniem elektroencefalografii (EEG). Do
roku 2018 pojawiły się co najmniej 94 artykuły dotyczące możliwości diagnozy oraz
różnicowania AD i MCI [20]. Duża część literatury dotyczy zmian sygnału EEG w AD
(szczególnie w kontekście zmienności wyników np. MMSE), gdyż jest to najczęstszy
z podtypów demencji.
U pacjentów AD można wyróżnić trzy główne zjawiska obserwowane w sygnale:
spowolnienie rytmu (większa moc niższych częstotliwości); redukcja złożoności (ang.
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complexity) sygnału; oraz redukcja koherencji sygnałów mierzonych w różnych obszarach kory [21].
Zwolnienie aktywności EEG oznacza wzrost mocy fal o niższej częstotliwości
(1-8 Hz; rytm theta) widoczny w obszarach skroniowych i lewym czołowym oraz
spadek mocy fal o wyższej częstotliwości (8-13 Hz; alfa i beta). Spadek mocy fal
wysokoczęstotliwościowych w przypadku pacjentów MCI jest jednak niepewne,
a w literaturze brakuje konsensusu na ten temat [21-24]. Zwolnienie rytmów widać też
po degeneracji dominujących częstotliwości oscylacyjnych alfa: im niższa mediana
częstotliwości, tym niższe wyniki w testach MMSE [25]. Należy podkreślić, że spowolnienie EEG nie jest charakterystyczne tylko dla AD; redukcja rytmu alfa, a także
występowanie fal theta są obserwowane również w majaczeniu (delirium), LBD oraz
chorobie Creutzfeldta-Jakoba [26].
Jedną z szerzej badanych zmiennych EEG jest stosunek thety do alfy (ang. Theta to
Alpha ratio, TAR). Pozwala on na skuteczne różnicowanie pacjentów AD od grup
kontrolnych. Możliwe jest to również u pacjentów MCI, ale wymagana jest do tego
analiza zmiennych innych niż TAR [22]. Schmidt i współpracownicy nazwali stosunek
alfy do thety nowym markerem choroby Alzheimera, wskazując na 76% czułości oraz
84% swoistości dla diagnozy AD z polem powierzchni pod krzywą ROC (ang. Receiver
Operating Characteristic) wynoszącym 0,92 [27]. Właściwości te autorzy osiągnęli
obliczając za pomocą regresji logistycznej wskaźnik bazujący na stosunku alfy do thety.
Alfa/theta ratio okazało się zwiększać również moc dyskryminacyjną testów neuropsychologicznych (w tym przypadku MMSE oraz CDR – Clinical Dementia Rating)
wykorzystywanych łącznie z ilościowym EEG (qEEG). Dokładność różnicowania
pacjentów AD od grupy kontrolnej na podstawie samych testów wyniosła 92,2%,
podczas gdy skuteczność modelu regresji łączącego dane z qEEG oraz testów wyniosła
95,3%. Zmienną wykorzystaną w qEEG był wskaźnik alfa/theta w lewej półkuli mózgu
obliczany na podstawie całkowitej mocy danej częstotliwości przy oczach zamkniętych
oraz otwartych [28]. Również w badaniach Doan i innych, stosunek alfa do theta
okazał się umiarkowanie korelować (na poziomie 0,57) z wynikami MMSE pacjentów
AD, a więc z poziomem występujących u nich zaburzeń funkcji poznawczych [23].
W diagnostyce demencji, AD i MCI wykorzystuje się również różne miary entropii,
gdzie głównie obserwuje się spadek złożoności sygnału [21, 24, 29]. Wybrane wskaźniki,
jak ten obliczony przez McBride i współpracowników na podstawie właściwości widmowych (spektralnych) i złożoności sygnału, mogą zagwarantować ogólną dokładność
dyskryminacyjną na poziomie 79-83% [30].
Obliczane są niejednokrotnie skomplikowane wskaźniki komputacyjne pozwalające
na bardzo dokładne różnicowanie grup pacjentów.

4. Predykcja otępienia za pomocą EEG
Główną zaletą wykorzystywania metod takich jak analiza regresji (i innych technik
statystycznych) na danych EEG pacjentów AD oraz MCI jest możliwość tworzenia
modeli predykcyjnych przewidujących prawdopodobieństwo przejścia pacjenta MCI
w stan otępienny. Nie jest to temat badany tak ekstensywnie jak diagnostyka –
predykcja progresji z MCI do AD oraz otępienia do roku 2018 była przedmiotem co
najmniej 40 badań [20].
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Próbę predykcji podjął między innymi Doan wraz ze współpracownikami (2021)
[23]. Przebadali oni 35 pacjentów z demencją oraz 87 osób w grupie kontrolnej, wykorzystując MMSE, spoczynkowe EEG oraz potencjały wywołane (ERP, ang. eventrelated potentials) bodźcami słuchowymi w paradygmacie oddball. Udało się im stworzyć
model regresji logistycznej (zwyczajna metoda najmniejszych kwadratów) dający
AUROC (pole powierzchni pod krzywą ROC, ang. Area Under the Receiver Operating
Charcteristic curve, AUROC) równy 0,82 dla spoczynkowego EEG (zmienne składowe:
mediana częstotliwości, szczyt częstotliwości, szczyt mocy, średnia Theta, średnia Alfa,
średnia Beta, stosunek Alfy do Thety, asymetria frontalna) oraz 0,89 dla ERP związanych z zadaniem uwagowym (liczone na podstawie zmiennych: liczba poprawnych
odpowiedzi, czas reakcji, ważony percentyl błędu, amplituda różnicy pomiędzy dewiantem a bodźcem standardowym/tła). Dla porównania AUROC dla samego MMSE
wyniosło 0,80. Z kolei wykorzystanie regresji logistycznej z elastyczną siecią wykazało
AUROC równy 0,89 dla czynnika składającego się z innych zmiennych tworzonych
przez m.in. dane ze spoczynkowego EEG, ERP oraz charakterystyk odpowiedzi na
zadania poznawcze (np. liczba błędów). Wyniki te pokazują że EEG spoczynkowe
oraz potencjały wywołane zadaniami poznawczymi charakteryzują się wyższą wartością
predykcyjną niż wyniki MMSE, a łączenie tych metod pozwala na zwiększanie
dokładności przewidywania stanu pacjenta.
Inni badacze podejmowali próby z wykorzystaniem zróżnicowanych wskaźników.
88% czułości i 82% swoistości predykcji przejścia pacjentów ze stanu MCI do AD
udało się osiągnąć Poil i współpracownikom (2013) [31]. Stworzyli oni wielozmiennowy
wskaźnik oparty na zmianach aktywności częstotliwości beta (13-30Hz) analizowanego z wykorzystaniem regresji logistycznej. 71% czułości, 69% swoistości i dokładności
(AUROC = 0,78) predykcji stanu pacjentów MCI otrzymali Engedal i inni (2020) na
podstawie wskaźnika (wskaźnika demencji – ang. dementia index) opartego na kowariancji rozdzielczości spektralnej (widmowej) [32]. Bardzo wysokie wartości 86%
czułości, 99% swoistości, dokładność diagnozy 94,88% (pacjenci AD vs. MCI vs.
zdrowi) oraz AUROC 0,934 osiągnęli Rodrigues i inni (2016) wykorzystując wskaźnik
analizowany za pomocą walidacji krzyżowej leave-one-out [33].

5. Podsumowanie
Przeprowadzono już ponad 112 badań nad możliwością diagnozy i/lub pomiaru
progresji demencji [20]. Wykorzystywano zróżnicowane miary widmowe, czasowoczęstotliwościowe (najczęściej związane z mocą, średnią i medianą poszczególnych
częstotliwości), entropii i złożoności oraz synchronizacji (np. Wskaźnik globalnej
synchronizacji). Najczęstszymi strategiami klasyfikacyjnymi były maszyna wektorów
nośnych (SVM, ang. Support vector machine), liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA,
ang. Linear discriminant analysis) oraz sieci neuronalne.
Wczesna diagnoza MCI oraz demencji na etapie pre-klinicznym jest coraz istotniejszym obszarem badawczym. Odkrycie wczesnych neuromarkerów spadku zdolności
poznawczych związanego ze zmianami otępiennymi wiązałoby się z możliwością
wcześniejszej interwencji medycznej, farmakologicznej i terapeutycznej, a także z możliwością zaplanowania opieki instytucjonalnej oraz przygotowania do tego rodziny,
opiekunów oraz samego pacjenta.
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Cassani wraz ze współpracownikami rekomendują badania AD oparte na EEG
z uwzględnieniem dokładnego opisu badanych populacji, diagnozy i procedury badawczej
[20]. Dokładny i szczegółowy raport badawczy powinien być podstawą poszukiwania
uniwersalnego neuromarkera, który po standaryzacji i walidacji umożliwi skuteczną,
wczesną diagnozę oraz predykcję zaburzeń neuropoznawczych.
Punkcja lędźwiowa potrzebna do zbadania płynu mózgowo-rdzeniowego jest zabiegiem inwazyjnym i ryzykownym, a neuroobrazowanie jest często drogie. W przeciwieństwie do tych metod, EEG jest tanie, łatwo dostępne, nieinwazyjne i bezpieczne, a przy
tym gwarantuje prawie tak samo wysoką skuteczność co biomarkery (czułość powyżej
95%, swoistość powyżej 85% vs 76% czułości i 84% swoistości, a także 95% skuteczności), które uznaje się za złoty standard pod względem bardzo małych szans błędu
[12, 28]. Może także stanowić wartość prognostyczną, pozwalając na szacowanie prawdopodobieństwa przejścia z MCI do otępienia. Pozwala to na m.in. bardziej dostępne
działania profilaktyczne, a także czyni z EEG dobrego kandydata na pomocniczą metodę
diagnozy demencji ze szczególnym uwzględnieniem jej wczesnych etapów. Rutynowo
wykonywane EEG, wraz z rzetelnie przeprowadzonym badaniem neurologicznym oraz
neuropsychologicznym mogłoby doprowadzić do wcześniejszego oraz skuteczniejszego
wykrywania MCI oraz przejścia z MCI do otępienia.
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Diagnoza i predykcja demencji (zaburzeń neuropoznawczych) za pomocą
elektroencefalografii
Streszczenie
Demencja została w nowszych klasyfikacjach zastąpiona terminem zaburzeń neuropoznawczych. Może
ona wynikać z wielu chorób, takich jak choroba Alzheimera (najczęstsza przyczyna) lub choroba Parkinsona,
a także ze zjawisk takich jak naczyniopochodne uszkodzenie mózgu oraz zakażenie wirusem HIV. Zaburzenia neuropoznawcze tworzą kontinuum dysfunkcji utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie chorym. Demencja jest procesem, w ramach którego można wyodrębnić fazy: pre-kliniczną, wczesną,
pośrednią i późną.
Najczęściej w diagnostyce zaburzeń neuropoznawczych wykorzystywane są testy funkcji poznawczych
(np. MMSE). Charakteryzują się one dość dobrymi wskaźnikami czułości i swoistości diagnostycznej.
Stosuje się również metody laboratoryjne, takie jak pomiar poziomu beta-amyloidu oraz białka tau, a także
metody neuroobrazowania, m.in. pozytonową tomografię emisyjną lub rezonans magnetyczny. Pomimo
wysokiego poziomu czułości (>95%) i swoistości (>85%), z racji inwazyjnego charakteru badania, istnieje
potrzeba poszukiwania nowych metod diagnostycznych w celu zwiększania trafności stawianych diagnoz.
Obiecującą nieinwazyjną metodą diagnozy – oraz prawdopodobnie predykcji wystąpienia demencji – jest
elektroencefalografia (EEG). Choć jest to stosunkowo młody kierunek badań, wyniki wielu z nich świadczą
o tym, że z wykorzystaniem spoczynkowego EEG oraz potencjałów wywołanych elektroencefalografia pozwala
na diagnozę demencji np. w przebiegu choroby Alzheimera, a także na przewidywanie wystąpienia zaburzeń
neuropoznawczych jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Diagnoza oraz predykcja demencji za pomocą EEG okazuje się być równie lub bardziej dokładna niż testy neuropsychologiczne takie
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jak MMSE. Wartościowym celem przyszłych badań wydaje się być opracowanie standaryzowanych neuromarkerów EEG.
Niniejsza praca ma na celu przegląd i analizę opisanych w literaturze neuromarkerów EEG demencji, wybranych chorób neurodegeneracyjnych oraz łagodnych zaburzeń poznawczych zarówno w kontekście diagnozy,
jak i predykcji wystąpienia otępienia.
Słowa kluczowe: demencja, zaburzenia neuropoznawcze, EEG, neuromarker, łagodne zaburzenia poznawcze

Diagnosis and prediction of dementia (neurocognitive disorders)
with electroencephalography
Abstract
In newer classifications, dementia has been replaced by the term neurocognitive disorders. Itcan arise from
a number of diseases such as Alzheimer’s disease (the most common cause) or Parkinson’s disease, as well
as from vascular brain damage and HIV infection. Neurocognitive disorders create a continuum of dysfunctions that make patient’s daily functioning difficult or even impossible. Dementia is a process divided
in different phases: pre-clinical, early, moderate and severe.
Cognitive functions tests (e.g. MMSE) are most often used in the diagnosis of neurocognitive disorders.
They are characterized by quite good indicators of diagnostic sensitivity and specificity. Laboratory methods
are also used, such as the measurement of beta-amyloid and tau protein levels, as well as neuroimaging
methods, e.g. positron emission tomography or magnetic resonance imaging. Despite the high level of
sensitivity (>95%) and specificity (>85%), due to the invasive nature of the tests, there is a need to search
for new diagnostic methods to increase the accuracy of the diagnoses.
A promising non-invasive method of diagnosis – and possibly prediction of dementia – is electroencephalography (EEG). Although this is a relatively new direction of research, the results of many of them
show that with the use of resting-state EEG and event-related potentials (ERP) it is possible to diagnose
dementia, e.g. in the course of Alzheimer’s disease, as well as to predict the occurrence of neurocognitive
disorders before the appearance of clinical symptoms. The diagnosis and prediction of dementia with EEG
turns out to be as or more accurate than neuropsychological tests such as MMSE. A valuable goal of future
research seems to be the development of standardized EEG neuromarkers.
This paper aims to review and analyze the EEG neuromarkers of dementia, selected neurodegenerative
diseases and mild cognitive impairment described in the literature, both in the context of the diagnosis and
prediction.
Keywords: dementia, neurocognitive disorders, EEG, neuromarker, mild cognitive impairment
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Innowacyjne metody pracy
wspomagające komunikację z osobami dorosłymi
z deficytami neurologicznymi
1. Wstęp
Zaburzenia neurologiczne mogą dotknąć każdego z nas. Będąc osobami całkowicie
zdrowymi możemy w ciągu kilku chwil stanąć po drugiej stronie lustra. Spektrum
chorób i zaburzeń neurologicznych jest obszerne i dotyka coraz większego grona osób.
Przyczyn takiego stanu jest wiele, np. wydłużający się̨ średni okres życia człowieka,
powodujący zwiększenie zachorowalności na choroby zwyrodnieniowe, czy negatywne
zachowania zdrowotne, prowadzące do powstania chorób neurologicznych, głównie
udarów mózgu. Wpływ może mieć również wzrost wypadków drogowych będących
czynnikami ryzyka schorzeń neurologicznych [1]. Poniższy tekst ma na celu przybliżyć w jaki sposób pracować z pacjentem z deficytami neurologicznymi, szczególny
nacisk kładąc na terapię mowy. Terapia takich pacjentów jest złożonym procesem
wymagającym wieloaspektowego podejścia.

2. Osoby z deficytami neurologicznymi
Choroby neurologiczne to wszystkie schorzenia związane z nieprawidłowym, organicznym funkcjonowaniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego.
Schorzenia tego typu, mogą̨ wpłynąć na funkcjonowanie organizmu, zachowanie człowieka, a nawet prowadzić do śmierci. Zaburzenia te obejmują̨: choroby naczyniowomózgowe, których pokłosiem są udary mózgu, padaczki, migreny i inne bóle głowy,
stwardnienie rozsiane, chorobę̨ Parkinsona, choroby otępienne, a w szczególności
chorobę̨ Alzheimera, nowotwory mózgu, neuroinfekcje, zaburzenia urazowe układu
nerwowego, choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej oraz inne zaburzenia układu nerwowego, neuropatie, porażenie rzekomoopuszkowe, i inne [2-4].
Osoby z deficytami neurologicznymi stanowią zatem bardzo zróżnicowana grupę osób,
która stale się poszerza. Ponadto jest to grupa osób dorosłych i starszych. Choroby
neurologiczne wieku podeszłego to przede wszystkim schorzenia, dla których wiek jest
głównym czynnikiem ryzyka. Z każdym rokiem zwiększa się̨ ilość́ pacjentów z problemami neurologicznym, takimi jak: udar mózgu, choroby otępienne czy nowotwory
ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyną tego zjawiska niewątpliwie jest ciągły
wzrost liczby osób w wieku starszym, jednakże wyniki badań gerontologicznych wskazują̨
na styl życia jako istotny czynnik zapadalności na choroby układu nerwowego – jak
np. zbyt duża masa ciała, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia czy
mała aktywność́ fizyczna [5-7].
Celem niniejszej pracy jest ukazanie metod, technik ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod pracy, które dopiero ukażą się na rynku komercyjnym.
alekszal@amu.edu.pl, Wydział Studiów Edukacyjnych, Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii,
Uniwersytet, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Innowacyjne metody pracy wspomagające komunikację
z osobami dorosłymi z deficytami neurologicznymi

Wszelkie innowacyjne metody, techniki i narzędzia pracy zostały wytworzone
w ramach grantów z Projektu Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności,
który jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3. Metody pracy wspomagające komunikację i poprawiające jakość życia
Analizując potrzeby grupy, ich możliwości oraz poziom deficytów szukamy
współcześnie coraz większej ilości technik i metod pracy, aby terapia była skuteczna.
Doświadczenie oraz wieloletnia praktyka sprawiły, iż poziom wiedzy na ten temat jest
znacznie wyższy.
Praca z pacjentami z deficytami neurologicznymi wymaga wielu różnych metod
pracy, aby mózg mógł być jak najobszerniej stymulowany. Ponadto stymulacja powinna
być systematyczna i ciągła, wówczas można spodziewać się poprawy nie tylko w aspekcie
komunikacji, ale również całościowego funkcjonowania.
Poniżej zostaną zaprezentowane poszczególne metody pracy z pacjentem z deficytami neurologicznymi, które są wykorzystywane poznańskiej Fundacji „ORCHidea”.
Wiele z nich powstało z inicjatywy pracowników Fundacji, dzięki czemu pacjenci
mogli skorzystać z innowacyjnych form terapii.

3.1. Mikropolaryzacja mózgu
Techniki wykorzystujące energię elektryczną są stosowane od stuleci. Na przestrzeni
wieków wielu uczonych, korzystało z energii elektrycznej w leczeniu rożnych schorzeń. W
roku 43 Scribonius Largus (lekarz cesarza Klaudiusza) opisał zastosowanie ryby
elektrycznej w leczeniu bólów głowy i bólów w przebiegu podagry, a w XI w. IbnSidah użył ryby elektrycznej w leczeniu padaczki [8, 9].
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, potocznie zwana mikropolaryzacją
mózgu (skrót tDCSto z języka angielskiego transcranial direct current stimulation),
polega na dostarczaniu do mózgu prądu stałego o niskiej częstotliwości. Stosowanie
stymulacji prądem przezczaszkowym – mikropolaryzacji mózgu(tDCS) za pomocą
elektrod na skórze głowy, indukuje pole elektryczne w korze mózgowej, które wpływa
na sposób w jaki będą działać neurony w tych obszarach. Podczas mikropolaryzacji
mózgu (tDCS) wytwarzane jest pole elektryczne pobudzające (anodalne), które
prowadzi do depolaryzacji neuronów, oraz hamujące pole elektryczne (katodowe),
mające na celu ich hiperpolaryzację. Zmiany wywołane przez mikropolaryzację mózgu
(tDCS) pozostawiają ślad w sieci mózgu, zmieniając sposób w jaki neurony łączą się
ze sobą. Proces ten nazywamy neuroplastycznością. Mikropolaryzacja mózgu (tDCS)
jest obiecującym narzędziem w leczeniu wielu schorzeń, jest bezpieczna i nieinwazyjna.
Jak wynika z badań fizjologicznych przeprowadzonych w czasie stymulacji, mechanizm działania tDCS jest wielokierunkowy. W badaniu z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wykazano, iż stymulacja anodowa nad korą motoryczną
(M1) prądem o natężeniu 2 mA aktywuje nie tylko korę bezpośrednio pod elektrodą,
ale rozprzestrzenia się̨ na sąsiadujące obszary kory ruchowej po stronie stymulacji,
a także obejmują̨ tylną część́ kory ciemieniowej przeciwległej półkuli mózgowej [10-12].
Oznacza to, iż stymulacja jest bardzo poszerzona i może przynieść nie tyko korzyści
w zakresie stymulacji jednego obszaru. Ponadto dowiedziono, że przynosi korzyści
w leczeniu stanów bólowych.
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Pierwsze doniesienia o skuteczności stymulacji przezczaszkowej w leczeniu bólu
ośrodkowego, związanego z przebytym udarem pojawiły się w 2001 roku [13, 14].
W kolejnych latach publikowano doniesienia o skuteczności przezczaszkowej stymulacji
prądowej w innych zespołach bólu przewlekłego.
Mikropolaryzację mózgu (tDCS) można stosować, m.in:
• w afazji,
• udarach mózgu z deficytem neurologicznym,
• przewlekłym bólu,
• migrenach,
• dysfunkcji pamięci,
• uzależnieniach,
• depresji,
• trudnościach szkolnych,
• chorobach neurodegeneracyjnych i innych stanach.

3.2. Elektrostymulacja
Elektrostymulacja obszaru twarzowego to bezpieczna, bezbolesna i skuteczna stymulacja obwodowa prądem o niskim natężeniu. Metoda została opracowana, aby
wspomagać terapię osób z:
• dysfagią (zaburzeniami połykania);
• dystrofią mięśniową po udarach, wypadkach;
• zaburzeniami symetrii twarzy;
• dyzartrią;
• zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge,
Treachera Collinsa);
• nieprawidłowym napięciem mięśniowym w obszarze ustno-twarzowym;
• wspomagająco po zabiegu przecięcia wędzidełka języka/górnej wargi i w przypadku nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka.
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna to bezbolesny, nieinwazyjny i łatwy do
przeprowadzenia zabieg, który ma niewiele działań niepożądanych. Przynosi konkretne
rezultaty w rehabilitacji pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu [16]. W zależności od zastosowanej częstotliwości powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna zmienia pobudliwość neuronalną przez generację pobudzenia (> 5 Hz) lub
inhibicji (1 Hz), które mogą utrzymywać się przez kilka godzin [15, 16].
Przeprowadzono podwójnie zaślepione randomizowane badanie przez Neville i in.
[17] z udziałem 36 pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, których losowo
przydzielono do dwóch równolicznych grup. Grupę leczoną poddano 10 sesjom
powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej o wysokiej częstotliwości (10 Hz)
nad lewą grzbietowo-boczną korą przedczołową. Pacjenci z grupy kontrolnej przeszli
zaś pseudostymulację. Uczestników badania poddano ocenie neuropsychologicznej na
tydzień przed jego rozpoczęciem, a także po tygodniu oraz po trzech miesiącach od
zakończenia terapii – w celu określenia jej bezpośrednich i opóźnionych skutków. Jak
się okazało, powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna może złagodzić
depresję i poprawić funkcje poznawcze u pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu.
Kolejne badania przeprowadzone przez Middleton i in. [18] również wykazały, że
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u dwóch pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu (jeden z nich przeszedł również
udar), których przez sześć miesięcy poddawano dwupółkowej przezczaszkowej stymulacji prądem stałym, zaobserwowano znaczącą poprawę funkcjonowania kończyny
górnej, ocenianego według skali Fugla-Meyera. Badania te dowodzą, że stymulacja
mózgowa jest w przypadku tego schorzenia bezpieczna i potencjalnie korzystna [16].
Elektrostymulacja stosowana jest jako element terapii neurologopedycznej. Istnieje
również możliwość niezależnego od zajęć neurologopedycznych użycia elektrostymulatora, po konsultacji ze specjalistą, wywiadzie i określeniu celów terapii. Elektrostymulacja odbywa się przy użyciu elektrostymulatora, żelowych elektrod różnej wielkości
oraz akcesoriów, służących do bardziej precyzyjnego dawkowania stymulacji, w zależności od potrzeb i celów.

3.3. Terapia VR
Terapia VR polega na zastosowaniu specjalnych gogli VR (virtual-reality), które
przenoszą nas w świat wirtualnej rzeczywistości i pozwalają na uczenie się wykonywania różnych czynności w przestrzeni wirtualnej, pozostając jednocześnie w bezpiecznym rzeczywistym otoczeniu. Umożliwia to ćwiczenie i następnie wykorzystanie
zdobytych umiejętności w świecie realnym.
Technologia i terapia VR jest coraz częściej i z coraz większym powodzeniem
wykorzystywana:
• u osób z uszkodzeniami układu nerwowego;
• u osób z zaburzeniami psychicznymi;
• w przypadku zespołów bólowych;
• w przypadku wad wzroku.
Forma terapii VR pozwala na stymulację obszarów mózgu, które w wyniku dysfunkcji trudniej jest aktywować podczas tradycyjnych form terapii. Doniesienia naukowe
świadczą o efektywności formy terapii VR np. u osób po udarach mózgu, w chorobie
Parkinsona, w przypadkach leczenia bólu przewlekłego, a także u osób z zaburzeniami
lękowymi w postaci fobii czy też stresu pourazowego [19, 20].
Jad donoszą badania Standen i Brown [19], komputerowo wspomagane strategie
poprawiają koncentrację, pamięć i funkcje wykonawcze. Trening z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości polepsza również nastrój pacjenta poprzez słuchowe i wizualne
sprzężenie zwrotne, pozwalające mu odnieść emocjonalny sukces i redukujące towarzyszący terapii niepokój. Sprzyja również wytrwałości, ponieważ chorzy ćwiczą, dopóki
nie odniosą zwycięstwa [20-22].
W wielu przypadkach terapia VR może stanowić uzupełnienie tradycyjnych form
terapii dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi,
dając możliwość uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej podczas ćwiczenia,
co pozwala lepiej adaptować się do zmieniających się warunków wzmacniając jednocześnie stymulowanie i integrację procesów umysłowych i ruchowych. Wirtualna
rzeczywistość pozwala ćwiczyć w mniej zagrażającym otoczeniu, nie generuje tyle
napięcia co sytuacje rzeczywiste, zwiększa poczucie kontroli i pozwala na lepsze skupienie się na wykonywanych czynnościach. Dodatkowo wykorzystanie nowych technologii VR wzbudza ciekawość i zaangażowanie pacjentów, co wpływa pozytywnie na
ich motywację do ćwiczeń.
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3.4. Neuroforma
Ćwiczenia z użyciem tzw. wirtualnych środowisk (np. VR/AR) uważane są̨ za
nowatorską i obiecują̨cą dodatkową formę̨ usprawniania, która może zwiększyć́ skuteczność́ programów rehabilitacji zarówno pacjentów z deficytami sensomotorycznymi,
jak i poznawczo-behawioralnymi, co wykazali Massetti i in. [23]. Do najczęściej wymienianych nalezą̨: duża intensywność́ indukowana przez zadaniowy (celowy) i motywujący charakter ćwiczeń́ oraz wzmocnienie informacji zwrotnej, realizowane w czasie
rzeczywistym [24-29]. Badania dowodzą, że zwiększenie skuteczności rehabilitacji
opartej o cyfrowe technologie, związane ze wzrostem zaangażowaniem pacjenta, może
być́ osiągnięte także dzięki zastosowaniu elementów grywalizacji[30].
Neuroforma to ciekawe, nowoczesne oprogramowanie, wspierające rehabilitację
ruchową i poznawczą. Trening przy użyciu Neuroformy polega na wykonywaniu ćwiczeń
pod kontrolą ekranu komputera i kamery, która odzwierciedla ruch osoby ćwiczącej.
Trening z użyciem Neuroformy jest motywujący i przyjemny. Oprogramowanie może
być stosowane wspomagająco u wszystkich osób, które chcą poprawić swoją sprawność fizyczną i umysłową.
Neuroformę można stosować w celach:
• treningu funkcji poznawczych;
• w profilaktyce zaburzeń poznawczych;
• w przypadku afazji;
• w zaburzeniach pamięci;
• w chorobach neurodegeneracyjnych;
• w rehabilitacji poudarowej;
• w rehabilitacji po urazie czaszkowo-mózgowym;
• w celu usprawniania funkcji ruchowych.
Neuroforma pozwala na trening pamięci, uwagi, szybkości reakcji, koncentracji,
operowania posiadanymi zasobami umysłowymi, percepcji wzrokowej, liczenia, czytania
i wielu innych. Ponadto doskonale uatrakcyjnia trening sprawności fizycznej [27-29].

3.5. Terapia rękawiczką
Zastosowanie rękawiczki stymulującej korę mózgową jest nowoczesną formą terapii
poprawiającej funkcje ruchowe i czuciowe ręki. Urządzenie składa się z generatora
impulsów oraz rękawiczki z elektrodami umieszczonymi na opuszkach palców.
Dostępne są różne rozmiary rękawiczek, tak aby dopasować ją indywidulanie do
wielkości dłoni, zarówno na prawą, jak i lewą dłoń. Impulsy przekazywane są drogami
nerwowymi, bezpośrednio do obszarów uszkodzenia ośrodków w mózgu (ruchowych
i czuciowych). Dzięki temu dochodzi do uaktywnienia tych obszarów w mózgu, które
uległy uszkodzeniu. Dzięki rękawiczce poprawie ulegają funkcje ruchowe i czuciowe
ręki. Terapia rękawiczką jest doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji. Stymulacja rękawiczką ma za zadanie poprawić czucie oraz sprawność ręki osób:
• z uszkodzeniami mózgu;
• po udarach;
• po urazach mózgowo-czaszkowych.
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Jednorazowa sesja trwa 60 minut, a ilość zabiegów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb. Obserwuje się lepsze rezultaty rehabilitacji w połączniu stymulacji
rękawiczką wraz z rehabilitacją i terapią ręki.

3.6. Biofeedback
Biofeedback jest połączeniem różnych dziedzin nauki, takich jak neurologia, neuropsychologia, neuropsychiatria, neuropedagogika, z nowoczesnymi technikami komputerowymi.
Norbert Weiner wprowadzając do nauki pojęcie „feedback” myślał o „metodzie
kontrolowania określonego systemu poprzez wprowadzenie weń czynników poprzednich
działań” [31]. Nazwa wywodzi się z połączenia dwóch członów – przedrostek bio –
oznaczający stany fizjologiczne oraz feedback oznaczający z języka angielskiego
sprzężenie zwrotne [32].
Za ojca metody EEG biofeedback uznawany jest M. Barry Sterman. W latach 60.
XX wieku na Uniwersytecie Kalifornijskim prowadził dokładne badania na kotach
i wykorzystując metodę̨ warunkowania instrumentalnego. Swoje dokonania Sterman
przeniósł na grunt badań na człowieku i tą samą metodą zwiększał rytm sensomotoryczny (SMR) u ludzi z epilepsją. Praca z biofeedback zaowocowała zmniejszeniem
częstotliwości, długości oraz siły napadów u badanych. Badacz Lubar postanowił
rozszerzyć tematykę̨ o pracę z dziećmi z nadpobudliwością̨ psychoruchową i wraz
z Margareth Shouse w roku 1976 i 1979 pojawiły się ich prace na temat leczenia dzieci
z ADHD [33].
Biofeedback to bezinwazyjna metoda poprawiająca efektywności mózgu oraz praca
nad kontrolowaniem procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Pacjent
zostaje podłączony do głowicy EEG Biofeedback przy użyciu elektrod umocowanych
za pomocą pasty, czepka i taśm, zakładanych na głowę. Elektrody zostają podłączone
do głowicy, która odbiera sygnał i następnie przekazuje do komputera. Na monitorze
można dokonać odczytu badanych fal mózgowych. Pacjent w momencie badania, które
trwa około 30-40 minut, skupia uwagę na ekranie przedstawiającym gry, filmy, plansze
z tekstem lub obrazami. Zadaniem pacjenta jest skupianie się na zadaniach, gdyż w ten
sposób trenuje odruchy warunkowe – uczy swój mózg odruchów bezwarunkowych
poprzez aktywność bioelektryczną [34].
Treningi biofeedback prowadzą do wzrostu funkcji poznawczych mózgu, co
poprawia jego pracę i znacznie wpływa na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Jerzy
Vetulani podkreśla, że sama „materia mózgu decyduje o ekspresji świadomości, ale
aktywność́ psychiczna – świadomość́ – kształtuje mózg, wywołując w nim określone
zmiany materialne” [31].
Osoby mogące korzystać z EEG Biofeedback:
• osoby cierpiące na migreny;
• osoby po udarach mózgu;
• osoby po urazach czaszki;
• osoby chorujące na padaczkę;
• osoby, którym towarzyszą tiki nerwowe;
• zaburzeniu snu;
• psychozy;
• zaburzenia seksualne;
• oraz wiele innych [35].
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Należy jednak pamiętać, iż w niektórych przypadkach wskazana jest konsultacja
z lekarzem, w celu wyrażenia zgody na udział w treningach.
Stosowanie Biofeedback wpiera również osoby zdrowe, chcące:
• rozwijać kreatywność;
• usprawnić motorykę;
• polepszyć koncentrację;
• zwiększyć odporność na stres;
• pracować nad wzrostem samooceny;
• poprawić pamięć,
• wspomóc naukę, m.in. języków obcych.
Metoda Biofeedback sprawdza się w przypadku dorosłych i dzieci (ADHD, agresja,
dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Coraz więcej osób wykorzystuje metodę do wspomagania swojego rozwoju. Badanie nie jest bolesne, a wręcz jest formą relaksu i miło
spędzonego czasu w towarzystwie terapeuty.

3.7. Akupunktura
Badania nad mechanizmami działania akupunktury rozwijają̨ się̨ niezależnie w kilku
kierunkach. Od najwcześniejszych lat naukowcy próbują̨ opisać́ zmiany w biochemii
organizmu człowieka zachodzące pod wpływem akupunktury. Stosunkowo niedawno
dodano do tego opisu całą gamę̨ badań obrazujących wpływ akupunktury na funkcje
ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo zaobserwowano kluczową rolę tkanki
łącznej w przewodzeniu sygnału w trakcie zabiegu akupunktury [36-38]. Badania nad
wpływem akupunktury rozpoczęto w latach 70. ubiegłego wieku. Precyzyjne badania,
stały się możliwe dzięki rozwojowi technik obrazowania pracy mózgu. Udowodniono,
że stymulacja konkretnych punktów akupunkturowych skutkuje swoistymi zmianami
w aktywności elektrycznej mózgu[39].
Akupunktura jest techniką leczenia stosowaną w celu uzupełnienia leczenia konwencjonalnego. Stosowanie akupunktury polecane jest w przypadku:
• dolegliwości z zakresu układu ruchu (stan po urazie, złamaniu, wypadku komunikacyjnym, zwyrodnienie stawów, bóle kręgosłupa, bóle mięśni);
• dolegliwości ze strony układu pokarmowego (IBS, SIBO, wzdęcia, zaparcia,
biegunki, nadwrażliwość pokarmowa);
• dolegliwości ze strony układu nerwowego (migrena, bóle głowy, szumy uszne,
pogorszenie pamięci i koncentracji) i wielu innych.
Wobec zdumiewającej skuteczności akupunktury wielu specjalistów, medyków staje
w opozycji, jednak współczesne badania, szczególnie, gdzie wykorzystywane są techniki
obrazowania mózgu dowodzą, iż jest to bardzo skuteczna metoda [40].
Akupunktura ponadto wspiera kobiety w każdym wieku i etapie życia. Wykorzystując akupunkturę można przynieść ulgę i poprawiamy jakość życia pacjentek z problemami:
• bolesne i obfite miesiączki;
• przygotowanie do ciąży oraz terapia zaburzeń płodności;
• ciąża i połóg;
Metody, z których można skorzystać w terapii akupunkturą:
• akupunktura klasyczna;
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•
•
•
•
•
•
•
•

elektroakupunktura;
akupunktura estetyczna;
aromaterapia;
GuaSha;
Moksoterapia;
stawianie baniek oraz masaż bańkami;
aurikuloterapia (nakłuwanie ucha);
akupunktura ucha [39].

4. Innowacyjne metody wspomagające komunikację
Innowacje realizowane w ramach projektów mają na celu upowszechnić i przybliżyć
dostępność produktów i usług dla osób niepełnosprawnych.
Celem projektów jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw.
mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.
Kluczowym rezultatem projektów jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt
polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostaje
przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej
Polsce.
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.
Wszystkie innowacje testowane w Fundacji „ORCHidea” były testowane za zgodą
zainteresowanych oraz ich rodzin. Pacjenci wyrażali pisemną zgodę na przeprowadzenie diagnozy, badania oraz upublicznienia wyników badań.
Innowacje testowane w ramach projektów w Fundacji „ORCHidea” są powszechnie dostępne w ośrodkach pomocy, domach pomocy dziennej i całodobowej, oddziałach
szpitalnych i innych ośrodkach pomocowych.
Jedną z pierwszych innowacji, która powstała w Fundacji „ORCHidea” w Poznaniu
a jej autorką jest Aleksandra Orchowska, wiceprezes Fundacji. „Pozytywny Niezbędnik”.
Nad całym projektem pracował zespół specjalistów pracujących w Fundacji „ORCHidea”,
psycholog Anna Rajewska oraz Magdalena Elsner elektroradiolog – tak, aby była ona
jak najlepiej dostosowana do potrzeb odbiorców.
W ramach innowacji powstał produkt, specjalnie opracowany przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea, zawierający niezbędny zestaw informacyjno-aktywizujący
osoby przebywające w izolacji w czasie pandemii.
POZYTYWNY NIEZBĘDNIK, który jest specjalnie opracowanym zbiorem narzędzi,
skierowanym do seniorów, umieszczony w drewnianej skrzynce, zawierał:
1. BROSZURA „Stres mi nie straszny”.
2. Książki z ćwiczeniami.
3. 3 zalaminowane karty do kaligrafii, opracowane przez terapeutkę zajęciową.
4. Instrukcję do wykonania rękodzieła decoupage, opracowaną przez terapeutkę
zajęciową.
5. Puzzle – specjalnie zaprojektowane dla osób starszych, z większymi elementami
i odpowiednim wzorem graficznym.
6. Gadżet antystresowy np. serce.
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Całość zapakowana w drewnianą skrzynkę, którą można było samodzielnie udekorować za pomocą metody decoupage.
POZYTYWNY NIEZBĘDNIK to produkt stworzony z myślą o seniorach, przebywających w izolacji, będących w stresie, wzmacnianym sytuacją pandemiczną.
NIEZBĘDNIK miał zapewnić seniorom potrzebną aktywizację psychoruchową, która
ma udowodniony wpływ na obniżenie poziomu stresu.
Kolejna innowacja pt. „Album Potrzeb. Ilustrowany przewodnik dla osób z demencją
i opiekunów”, ma na celu samodzielną pracę pacjenta w domu, oraz z opiekunem.
Koordynatorem projektu była również wiceprezes Fundacji Aleksandra Orchowska.
Współautorką projektu była „Album Potrzeb” była Anna Rajewska – psycholog.
Osobami testującymi narzędzie były Jadwiga Ciesielczyk neurologoeda oraz autorka
niniejszego tekstu. Jest to narzędzie do komunikacji z osobami, które utraciły zdolność
słownego porozumiewania się.
ALBUM jest zilustrowany fotografiami dotyczącymi obszarów czynności życia
codziennego, odpowiednio pogrupowanymi, tj. rodzina, posiłki, higiena osobista i spędzanie wolnego czasu, jest opatrzony też podpisami.
ALBUM POTRZEB, w zamierzeniu autorów, ma zaspokoić największą, potwierdzoną naukowo, potrzebę włączenia/kontaktu z drugą osobą, przez osoby dotknięte
demencją oraz ich opiekunów, którzy dotychczas zdani byli wyłącznie na siebie i swoją
inwencję twórczą.
Pomocny zarówno w pracy indywidualnej w domu, jak i w gabinecie terapeutycznym.
Może służyć wspomagająco w terapii nazywania, także u osób z afazją. Opracowany
prze neurologopedę i neuropsychologa.
Innowacją, która powstała jako odpowiedź na możliwości komunikacyjne osób
z afazją oraz innymi deficytami neurologicznymi była aplikacja „PHASIS”, której
jestem autorką. W skład zespołu wchodził programista Sławomir Gnatoński, fotograf
Bartłomiej Śnierzyński, ocena merytoryczna Aleksandra Orchowska – neurologoeda
oraz Jadwiga Ciesielczyk neurologoeda. Narzędzie podlegało sześciomiesięcznym
testom na grupie dwunastu pacjentów.
Aplikacja jest możliwa do zainstalowania na telefonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android. Zainstalowanie oraz użytkowanie są bez kosztowe, co najważniejsze
dla grupy docelowej odbiorców.
Innowacja jest odpowiedzią na problem dotyczący szeroko pojętej komunikacji
osób z afazją oraz innymi problemami neurologicznymi. Również osoby z zaburzeniami
poznawczymi, głównie z chorobami neurodegradacyjnymi, we wczesnym stadium,
którzy zapominają wielu pojęć. Aplikacja może być przydatna dla osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną, którzy chcą wspomóc swoją komunikację.
Osoby te mając problemy z zakomunikowaniem swoich potrzeb, ale również
z odpowiedzią na pytania dotyczące ich potrzeb. Często dotyczy ich problem zapominania słów, wiedzą, co chcą powiedzieć, ale nie wiedzą jakie to słowo. Pacjent nie
musi się komunikować za pomocą aplikacji całymi zdaniami, ale może ona być
wspomagająca komunikację.
Ponadto dzięki aplikacji pacjent może samodzielnie powtarzać i utrwalać dane
słowa i wyrażenia, może samodzielnie ćwiczyć bez pomocy terapeuty, co wyjątkowo
ważne w dobie wirusa CIVID-19. Aplikacja jest intuicyjna i nie wymaga dodatkowych
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umiejętności od użytkownika, może samodzielnie się nią posługiwać zarówno na
telefonie, jak i na tablecie.
Grupą, która zyska na takim rozwiązaniu będzie rodzina i osoby z najbliższego
otoczenia, którzy będą mogli skomunikować się ze swoim podopiecznym, co zmniejszy napięcie i frustrację, często towarzyszącą opiekunom.
Aplikacja składa się z poszczególnych kafelków, w których są umieszczone pojęcia
(rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki), oraz personalizacji uproszczonej i menu, gdzie
można zmienić ustawienia (wyciszenia dźwięków, pokazywanie i ukrywanie napisów
oraz budowanie wyrażeń dwuwyrazowych).
Osoby, które skorzystały z innowacji to rodzina i opiekunowie pacjentów. Poprzez
aplikację użytkownicy są w stanie szybciej, sprawniej oraz dokładniej przekazać komunikat, co w większym stopniu ułatwi ich kontakt z opiekunami. Ponadto sam podopieczny
ma poczucie większego sprawstwa. Aplikacja może być pomocna w przypadku pobytu
w szpitalu, w sanatorium, na rehabilitacji, czyli w miejscach, gdzie nie ma najbliższych.
Poza tym może zmotywować osoby do samodzielnych zakupów, czy też podjęcia prób
komunikacji z innymi. Zazwyczaj pacjenci przeczuwając porażkę, iż będą nie zrozumiani, nie podejmują żadnych działań. Z czasem coraz bardziej się zamykają i nabyte
umiejętności się cofają.
Główne problemy tej grupy docelowej, które zostały wzięte pod uwagę podczas
tworzenia aplikacji:
• Aspekt finansowy. Aplikacje dostępne na rynku są kosztowne, a możliwości dofinansowania stanowią często dużą przeszkodę. Z tego powodu rodziny pacjenta nie
podejmują działań zakupienia aplikacji.
• Rodzina/opiekunowie pacjenta często nie chcą podejmować działań w kierunku
komunikacji alternatywnej, ponieważ nie widzą sensu powodzenia, jeśli to ma się
wiązać z kosztami, tym bardziej nie będą uczestniczyć w tym procesie.
• Aplikacja jest przeznaczona dla bardzo wielu osób. Warunkiem jest chęć posługiwania się smartfonem lub tabletem. Oczywiście, jeśli wcześniej osoba z chęcią
posługiwała się tego typu narzędziami to będzie jej zdecydowanie łatwiej.
• Ważne warunki:
➢ sprawna jedna kończyna górna, w zakresie przesuwania palcem po ekranie;
➢ rozumienie podstawowych komunikatów,
➢ widzenie zdjęć na telefonie lub tablecie w ilości 8 zdjęć na ekranie,
➢ słyszenie dźwięków, które plasuje się między 40 a 55 dB.
• Innowacja sprawdza się z każdym użytkownikiem, który umie lub próbuje posługiwać się telefonem dotykowym, a takich pacjentów jest coraz więcej.
• Najlepiej sprawdza się w pracy z użytkownikiem o typie afazji motorycznej, czyli
rozumiejącego otoczenie, ale mającego trudności z wypowiedzeniem słowa. Taka
osoba chętnie korzysta z telefonu, szuka pojęcia, układa wyrażenia.
• Innowacja sprawdza się również w pracy z osobą, który ma problemy z rozumieniem otaczającej go rzeczywistości, bo wówczas może powtarzać razem z aplikacją,
określone słowa, które mają podpis i są odczytywane przez syntezator. Ponadto
uczy się kategorii, utrwala wiedzę z zakresu czasowników i przymiotników.
• Aplikacja sprawdza się podczas terapii, może stanowić dodatkowy element terapeutyczny, szczególnie jeśli jest on ograniczony w dobie pandemii COVID-19.
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•
•
•
•

Aplikacja sprawdza się w pierwszym okresie po udarze, kiedy pacjent wie, co chce
powiedzieć, ale funkcja oralna jest mocno ograniczona.
Aplikacja sprawdza się w życiu codziennym, gdy osoba idzie do sklepu, który nie
jest samoobsługowy, gdy chce być bardziej samodzielna.
Aplikacja pomaga w czasie, gdy osoba przebywa na terapii, rehabilitacji, może
wówczas wskazać numer telefonu, osoby, lub zdarzenia, o których nowi opiekunowie mogą nie wiedzieć.
Aplikacja sprawdza się w czasie nauki kategorii i czasowników.

5. Wnioski/Podsumowanie
Zakres przedstawionych metod oraz technik pokazuje jak ważnym aspektem jest
różnorodność, szeroki wachlarz propozycji jaki należy zaproponować pacjentowi z deficytami neurologicznymi. Terapia powinna uwzględniać poziom, wiek i zainteresowania
pacjenta oraz jego możliwości poznawczych. Ważnym aspektem jest umożliwienie wprowadzenie szeregu różnych stymulacji, które skutecznie pobudzają plastykę mózgu.
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Innowacyjne metody pracy wspomagające komunikację z osobami dorosłymi
z deficytami neurologicznymi
Streszczenie
Dorosłe osoby z deficytami neurologicznymi wymagają wieloaspektowego podejścia terapeutycznego.
Z uwagi na głębokość deficytów oraz ich różnorodność należy stosować metody i techniki pracy, które będą
dla nich jak najbardziej efektywne. Wielu pacjentów poddawana jest jednostkowym formom terapeutycznym,
które nie przynoszą pożądanego efektu. Natomiast tylko wielospecjalistyczne podejście, wraz z najnowszymi metodami może pomóc pacjentom w powrocie do zdrowia.
Artykuł ma na celu przybliżyć rodzaje stosowanych metod i technik pracy, szczególnie tych innowacyjnych,
które zostały zaprojektowane na potrzeby konkretnych odbiorców. Wszystkie metody zostały przetestowane na grupie pacjentów z deficytami neurologicznymi i uzyskały pozytywne oceny.
Autorka poprzez nawiązanie współpracy z Fundacją ORCHidea w Poznaniu stara się niniejsze metody
wdrażać w życie, oraz szerzyć ich stosowanie w innych placówkach, aby jak najwięcej pacjentów mogło
z nich skorzystać.
Słowa kluczowe: deficyty neurologiczne, afazja, dyzartria, niepełnosprawność, innowacja, terapia, metody
i techniki pracy
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Innovative work methods supporting communication with adults
with neurological deficits
Streszczenie
Adults with neurological deficits require a multi-faceted therapeutic approach. Due to the depth of deficits
and their diversity, the methods and techniques of work that will be as effective as possible for them should
be used. Many patients are subjected to single therapeutic forms that do not bring the desired effect.
However, only a multidisciplinary approach, along with the latest methods, can help patients recover.
The aim of the article is to present the types of applied methods and techniques of work, especially those
innovative, which have been designed for the needs of specific recipients. All methods were tested on
a group of patients with neurological deficits and received positive evaluations.
By establishing cooperation with the ORCHidea Foundation in Poznań, the author tries to implement these
methods and spread their use in other facilities, so that as many patients as possible can benefit from them.
Keywords: neurological deficits, aphasia, dysarthria, disability, innovation, therapy, methods and techniques of work
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Rola zakażeń wirusowych w rozwoju procesów
neurodegeneracyjnych
1. Wprowadzenie
Ze względu na starzenie się społeczeństwa, choroby neurodegeneracyjne bezpośrednio
lub mniej dotyczą niemalże całej populacji ludzkiej. Z każdym rokiem prowadzone są
nowe badania mające na celu poznanie ich przyczyny i możliwości przeciwdziałania
oraz leczenia skutków tych chorób. Do najbardziej znanych chorób neurodegeneracyjnych należą przede wszystkim choroba Alzheimera (AD) oraz choroba Parkinsona.
Do tej pory stwierdzono, że AD przybiera dwie formy: rodzinną i sporadyczną. Pierwsza
z nich jest zdecydowanie rzadsza i dotyczy osób z predyspozycjami genetycznymi.
Druga natomiast jest dotyczy aż 85% chorych i zależy od wielu czynników takich jak
poziom aktywności fizycznej, odżywianie czy czynniki środowiskowe. Postać sporadyczna to również czynniki genetyczne, jednakże zależna od wielu genów i ich mutacji,
nie będąca bezpośrednio dziedziczona w linii prostej od rodziców [1]. Dane literaturowe
wskazują, na powiązanie AD z zakażeniem wirusowym układu nerwowego. Szczególnie istotną rolę w rozwoju procesów neurodegeneracyjnych odgrywa HHV-1 (ang.
human herpesvirus type 1, ludzki herpeswirus typu 1). Zaczynają się wtedy procesy
neurodegeneracyjne będące skutkiem neurozapalenia wywołanego w mózgu przez
patogen.
Neurozapalenie jest skutkiem infekcji wywołanej nie tylko przez HHV-1, ale również przez inne wirusy neurotropowe wywołujące. zapalenie mózgu, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia, zespół Guillain-Barre’a. Wirusy te można
podzielić na wirusy DNA i wirusy RNA. (tab. 1)
Tabela 1. Wirusy RNA i DNA wywołujące choroby układu nerwowego. Źródło: opracowanie własne na
podstawie [2, 3]

Choroby wywołane przez wirusy
zapalenie mózgu

Wirusy RNA
RABV, flawiwirusy

zapalenie opon mózgowordzeniowych
zapalenie rdzenia

enterowirusy, MuV,
flawiwirusy
RUBV, MuV, IFV

Wirusy DNA
HHV-1, HHV-2, VZV,
HHV-6, CMV
HHV-1, HHV-2, EBV,
HHV-1, HHV-2
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Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, www.wihe.pl.
2 martyna.janicka@wihe.pl Samodzielna Pracownia Nanobiologii i Biomateriałów, Wojskowy Instytut
Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, www.wihe.pl; Instytut Nauk Weterynaryjnych,
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, www.sggw.edu.pl.
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zespół Guillain-Barre’a
zespół Reye’a
Otępienie związane
z neuroinfekcją HIV

wirus IBV, MuV, RUBV
wirus IBV
HIV

EBV, HHV-6
VZV

Źródło: opracowanie własne. RABV (wirus wścieklizny, ang. Rabies virus); MuV (wirus świnki, ang. mumps
virus); RUBV (wirus różyczki, ang. Rubella virus ); IFV(wirus grypy, ang. influenza virus ); HHV-1(wirus
opryszczki pospolitej typu 1, ang. Human herpesvirus type 1); HHV-2(wirus opryszczki pospolitej typu 2,
ang. Human herpesvirus type 2); VZV(wirus ospy wietrznej, ang. Varicella zoster virus); HHV-6( ludzki
herpeswirus typu 6, ang. human herpesvirus 6); CMV(cytomegalowirus, ang. cytomegalovirus); EBV(wirus
Epsteina-Barr, ang. Epstein-Barr virus).

Wszystkie te patogeny mogą wywoływać łagodny przebieg chorób, ale należy
pamiętać, że mają zdolność zakażania komórek ośrodkowego układu nerwowego.
W zależności od stanu organizmu pacjenta oraz z jak bardzo wirulentnym szczepem
mamy do czynienia, zakażenia mogą przybierać jedną z trzech form: ostrą, przewlekłą
lub przechodzącą w latentną. Tak samo jest w obu przypadkach, czyli zarówno jeśli
organizm zaatakowany jest przez wirusy RNA, jak i wirusy DNA. Przykładowo, zakażenie ostre może być wywołane przez HHV-1 (wirus DNA), jak i wirus kleszczowego
zapalenia mózgu (wirus RNA), zakażenie przewlekłe przez JCV (wirus DNA) oraz
przez HIV (wirus RNA). Istnieją również tzw. zespoły po-ekspozycyjne, wywołane
zakażeniem wirusowym. Wśród nich można znaleźć zespół Guillain-Barre’a, zespół
Reye’a czy stwardnienie rozsiane [2,3].
Jak widać powyżej, istnieje wiele wirusów neurotropowych, powodujących choroby
ośrodkowego układu nerwowego (OUN), ale najbardziej rozpowszechnione są jednak
herpeswirusy [4, 5]. Wirusy z rodziny Herpesviridae w zakażeniu pierwotnym powodują niegroźne objawy takie jak: gorączka oraz wysypka skóry czy błon śluzowych.
Natomiast pojawienie się innych chorób na skutek zakażenia herpeswirusami spowodowane jest ich zdolnością do latentnego przetrwania w zwojach nerwowych bądź
w tkance limfatycznej. Przewagę nad mechanizmami obronnymi komórek gospodarza
daje herpeswirusom stan latencji, w którym bezpośrednio nie wykrywa się cząstek
wirusa, jednak umożliwia im możliwość przejścia do infekcji czynnej (reaktywacji
zakażenia) w sprzyjających warunkach, również na terenie tkanki nerwowej [6].
Dziwić może fakt, jak dochodzi do dostania się patogenów przez barierę krew mózg.
Struktura ta jest dość dobrze chroniona, jednak nie na tyle, aby w każdym przypadku
uniknąć wniknięcia patogenów. W toku ewolucji, wirusy „nabyły” umiejętności pokonywania tej bariery. Wirusy zakażające OUN możemy podzielić na dwie klasy. Pierwsza
grupa to wirusy, które w sposób przypadkowy znalazły się w OUN, nie wykazując
tropizmu do komórek nerwowych jak np. EBV. Drugą grupę stanowią wirusy, który
wykazują naturalny tropizm do komórek OUN jak HHV-1, HHV-2. [7]. Herpeswirusy
dostają się do OUN różnymi drogami. Najczęściej wnikają do OUN, przez obwodowy
układ nerwowy, jak robią to alfa-herpeswirusy. Wykorzystują do tego zakończenia
nerwów czuciowych i ruchowych, które stanowią wrota zakażenia. Wejście wirusa jest
możliwe dzięki fuzji błony z kapsydem, gdzie następnie przy udziale białek motorycznych neuronów transportowane są do ciała komórki nerwowej, czyli neurocytu [8].
Następnie za ich pośrednictwem dostają się do OUN, lub pozostają w stanie latencji
przez całe życie gospodarza, reaktywując pod wpływem wielu czynników zakażenie
produktywne [9]. Inne herpeswirusy potrafią dostać się do OUN, nie zakażając komórek
55

Magdalena Patrycy, Martyna Janicka, Marcin Chodkowski, Małgorzata Krzyżowska

nerwowych. Mechanizm wnikania został nazwany „koniem trojańskim”, ponieważ
niektóre herpeswirusy zakażają leukocyty, które naturalnie mogą pokonywać barierę
krew-mózg. Ponadto niektóre wirusy mogą doprowadzać do „rozszczelnienia” bariery
krew-mózg na skutek reaktywacji zakażenia, pod wpływem cytokin przeciwzapalnych
i chemokin, jak robi to EBV [7].

2. Zakażenia układu nerwowego
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) to choroby rzadkie i dotykające
pacjentów w wieku dziecięcym oraz z upośledzonym układem immunologicznym, na
skutek immunosupresji czy wrodzonych dysfunkcji tego układu [10]. Za zakażenia
OUN odpowiada wiele wirusów.

2.1. Wirusy RNA
Popularnym zakażeniem OUN jest kleszczowe zapalenie mózgu, wywołane przez
wirus RNA z rodziny Flaviviridae – wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV,
ang. Tick-borne encephalitis virus). Do zakażenia dochodzi kiedy pacjent zostanie
ugryziony przez kleszcza z rodzaju Isodex, który jest wektorem tego wirusa bądź po
spożyciu niepasteryzowanego mleka koziego lub krowiego. Po okresie inkubacji wirusa
(7-14 dni) pojawiają się pierwsze objawy niespecyficzne, takie jak: ból szyi, barków
oraz dolnej części pleców. Wzrost temperatury ciała, uczucie znużenia, wymioty oraz
nasilone bóle mięśni mogą być kolejnymi symptomami zakażenia [11]. Po okresie
inkubacji obserwuje się okres bezobjawowy, a następnie fazę neurologiczną. Wirus
TBEV odpowiedzialny jest za wywołanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Objawami wtedy najczęściej są apatia lub nadmierne pobudzenie ruchowe, zaburzenia
świadomości wraz z utratą przytomności bądź zamroczeniem, rzadziej występuje
afazja lub niedowład połowiczy. W przypadku niektórych zakażeń może dojść do
uszkodzeń nerwów czaszkowych, zaburzeń ze strony autonomicznego układu nerwowego oraz zaburzeń psychicznych [12]. W cięższym przebiegu choroby dochodzi do
zaburzeń neurologicznych (porażeń, niedowłady nerwów czaszkowych, obwodowych
oraz konwulsji) [11].
Kolejnym częstym zakażeniem wirusowym OUN jest wirus HIV, będący przyczyną zespołu nabytego niedoboru odporności (Acquired Immunodeficiency Syndrome;
AIDS). Większość ludzi kojarzy AIDS z obniżoną odpornością organizmu oraz przyjmowaniem do końca życia leków antyretrowirusowych. Niewielu kojarzy fakt, że w wyniku
zakażenia HIV może dojść do otępienia związanego z neuroinfekcją [3]. Wirus ten
odpowiedzialny jest za występowanie zaburzeń poznawczych, mielopatii wakuolarnych i neuropatii czuciowych. Zakażenie HIV wywołujące demencję, nazywamy HIV-D.
Skutkiem zakażenia jest podkorowe otępienie charakteryzujące się deficytami pamięci
i spowolnieniem psychomotorycznym. Ten rodzaj zaburzeń może występować zarówno
u dzieci, jak i osób dorosłych, z niewielkimi różnicami w objawach klinicznych.
U pacjentów pediatrycznych, gdzie mamy do czynienia z zakażeniem wrodzonym, może
wystąpić postępująca encefalopatia HIV-D. Symptomami u tak małych pacjentów są
mikrocefalia, niedowład spastyczny i opóźnienie lub utrata postępów w rozwoju.
Zauważono, że czynnikami ryzyka są w tym przypadku niski poziom limfocytów T
CD8+ we krwi i wysoki poziom krążących monocytów. Co więcej, u dzieci często
obserwuje się bardziej nasilone zakażenie astrocytów podkorowych, wysoką wiremię

56

Rola zakażeń wirusowych w rozwoju procesów neurodegeneracyjnych

HIV i wyraźne zwapnienia zwojów [13]. U dorosłych obraz kliniczny jest nieco inny.
Najczęściej mamy do czynienia z nabytym zakażeniem, które rozwija się w ciągu kilku
miesięcy, a czasem tygodni. W tym przypadku występują zaburzenia funkcji poznawczych, behawioralnych i motorycznych, charakterystyczne dla otępienia podkorowego.
Zakażony pacjent początkowo może nie zauważyć objawów lub je zlekceważyć, gdyż
występuje u niego utrata pamięci krótkotrwałej, spowolnienie umysłowe, trudności
z czytaniem i rozumieniem tekstu oraz apatia. Jeśli osoba ta dodatkowo ma choroby
współistniejące takie jak cukrzyca, choroby naczyniowo-mózgowe i współistniejące
zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C może być utrudniona interpretacja
deficytów neurologicznych wywołanych zakażeniem HIV przez czynniki zakłócające,
takie jak zaburzenia funkcji neurokognitywnych [13].
W ostatnim czasie pojawiły się też doniesienia, że za stany otępienne oraz problemy
neurologiczne może odpowiadać zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Serrano-Castro
i wsp. stwierdzili, że SARS-CoV-2 jest wirusem neuroinwazyjnym, zdolnym do wywoływania burzy cytokinowej o trwałych efektach w określonych populacjach. Dostępne
dane sugerują, że przewlekłe neurozapalenie związane z wysokim poziomem cytokin/
chemokin bierze udział w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona, choroba Alzheimera,
choroba Huntingtona i stwardnienie zanikowe boczne. Mechanizmy immunologiczne,
które wywołują burzę cytokinową typową dla COVID, są często zaangażowane
w patogenezę i postęp wielu chorób neurodegeneracyjnych [15].

2.2. Wirusy DNA
Innymi wirusami odpowiedzialnym za zakażenia układu nerwowego są herpeswirusy,
takie jak HHV-1, HHV-2 oraz HHV-6, które mogą powodować również zakażenia
ośrodkowego układu nerwowego. Wirus HHV-6 może wywoływać zapalenia mózgu
z jednoczesnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych oraz w nielicznych przypadkach może być przyczyną zespołu Guillain-Barre’a [2]. Konsekwencją zapalenia
mózgu po zakażeniu wirusem HHV-6 są zaburzenia czynności hipokampa, zaburzenia
snu lub utrata pamięci krótkotrwałej [13]. Rokowania po zapaleniu wywołanym przez
HHV-6 są raczej pomyślne, ale nie można wykluczyć późniejszych porażeń połowicznych, opóźnień rozwoju umysłowego, czy w najgorszym przypadku zgonu pacjenta
[15]. Nie ma bezpośrednich dowodów, jednakże istnieją przesłanki o związku zakażenia
HHV-6 z występowaniem stwardnienia rozsianego. Wykryto, że we krwi większości
pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, obecne jest DNA wirusa HHV-6, zaś
o obecności aktywnego zakażenia wirusem mogła świadczyć korelacja nasilenia
wiremii z jednoczesnym nawrotem choroby. Wysoki poziom DNA wirusa w mózgu
chorych pacjentów może sugerować reaktywację wirusa ze stanu latencji. Nie ma
jednak do tej pory żadnych mocnych dowodów, że HHV-6 jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju stwardnienia rozsianego [16].
Wśród patogenów należących do rodziny wirusów Herpesviridae należy HHV-2,
wywołujące opryszczkę ano-genitalną. Osoby, które przechodzą zakażenie HHV-2
mogą liczyć się z wystąpieniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W 20% przypadków dochodzi do nawrotu zakażenia, a sama choroba wymaga raczej leczenia objawowego i ustępuje samoistnie. W nielicznych przypadkach nawracające zapalenie może
skutkować zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych Mollareta. Charakterystyczne dla
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tej choroby są przede wszystkim nawracające epizody zapalenia opon mózgowych,
stany gorączkowe oraz ostre bóle głowy przez 2-5 dni. Na zakażenie HHV-2 bardziej
narażone są kobiety [17, 18].
Do rodziny HHV zalicza się też wcześniej wspomniany wirus opryszczki typu 1,
czyli HV-1. Może on spowodować opryszczkowe zapalenie mózgu u pacjentów
w praktycznie każdym wieku, ale najwięcej przypadków to dzieci do 2 roku życia i osoby
starsze. U pacjentów pediatrycznych spowodowane jest to za pewne przez zakażenie
pierwotne, a u starszych przez reaktywacje zakażenia latentnego. Niestety, przebieg
zapalenia mózgu spowodowanego przez HHV-1 wiąże się z niebezpiecznymi konsekwencjami, a nawet śmiercią jeśli nie zostanie wdrożona żadna terapia [18, 19]. Jeśli
chodzi o dzieci starsze, najczęstszym patogenem wywołującym zapalenie mózgu jest
również HHV-1. Zazwyczaj pierwszymi objawami są gorączka, bóle głowy, wymioty,
złe samopoczucie a nawet zaburzenia zachowania. W późniejszym okresie może pojawić
się afazja, zaburzenia pola widzenia lub niedowład połowiczy, a u niektórych pacjentów
również drgawki gorączkowe [20].

3. Neurozapalenie
Neurozapalenie to reakcja układu odpornościowego na zaatakowanie tkanki nerwowej
przez patogen, na przykład mózgu. Wiąże się to z pojawieniem się w miejscu
zakażenia aktywowanych komórek układu odpornościowego [21]. Stan neurozapalenia
można omówić na przykładzie zakażenia wirusem HHV-1. Wirus dostaje się do zwoju
korzenia nerwu trójdzielnego, gdzie ustanawia stan latencji [22]. W trakcie jednej
z reaktywacji zakażenia produktywnego, może dojść do przedostania się wirusa drogą
nerwową do pnia mózgu, móżdżku i dalszych struktur śródmózgowia. Wskaźnikami
neurozapalenia w przebiegu zakażenia HHV-1 są monocyty, mikroglej oraz cytokiny
prozapalne IL1β, IL-6 [23]. Według badań De Chiara i wsp. po zakażeniu mózgu
wirusem HHV-1 wzrasta stężenie cytokin oraz zaczyna występować astrocytoza [23].
Miejsca zakażenia w mózgu zaczynają naciekać monocytami oraz mikroglejem [21]
(Ryc. 1). Wspomniany mikroglej naturalnie występuje we wszystkich rejonach mózgu
osoby dorosłej oraz rdzenia kręgowego i stanowi od 10% do 15% wszystkich komórek
w OUN. Mikroglej można nazwać makrofagami układu nerwowego, gdyż tak samo jak
makrofagi, komórki mikrogleju fagocytują patogen oraz oczyszczają tkankę nerwową
z niepożądanych substancji poprzez mechanizmy fagocytarne i cytotoksyczne. Mikroglej
pełni również funkcję APC (ang. antygen presenting cells, komórki prezentujące
antygen) i przyczynia się do powstania zapalenia oraz mechanizmów homeostatycznych poprzez wydzielanie cytokin i innych cząsteczek sygnałowych. W momencie
zaatakowania struktur mózgu i lub rdzenia kręgowego przez wirusy, następuje aktywacja mikrogleju, co może za sobą nieść korzystne, ale i też szkodliwe konsekwencje.
W miejscu aktywacji mikrogleju zaczyna powstawać stan neurozapalenia.
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Rysunek 1. Mózg myszy C57BL/6 w 8 dniu po zakażeniu HHV-1. Znakowanie w kierunku monocytów
zapalnych i mikrogleju. Opracowanie własne

Jak wcześniej wspomniano, neurozapaleniu towarzyszy podwyższony poziom
cytokin prozapalnych. Cytokiny prozapalne biorą udział w procesie nasilania reakcji
zapalnych. Dla równowagi powinny również działać cytokiny przeciwzapalne, ograniczające reakcje zapalne. Niestety podczas neurozapalenia może dojśc do zachwiania tej
równowagi i przewagi cytokin prozapalnych aktywowanych przez komórki glejowe.
Mogą wtedy rozpocząć się procesy neurodegeneracyjne, będące przyczyną chorób
takich jak choroba Alzheimera. Do cytokin prozapalnych należą głównie IL-1, IL-6
i TNF-α [24].

4. Czym jest neurodegenereacja?
Procesy neurodegeneracyjne są ściśle związane ze stanami neurozapalnymi. Wiążą
się z wieloma chorobami utrudniającymi życie i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyczyną tych procesów mogą być zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe oraz patogeny głownie wirusy. Nie poznano jeszcze wszystkich przyczyn
i mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych ale zauważono, że ryzyko wystąpieniach
wzrasta wraz wiekiem oraz u osób z postacią rodzinną chorób. Procesy neurodegeneracyjne mogą być związane z akumulacją białek w komórkach nerwowych i w przestrzeniach międzykomórkowych, apoptozą, ekscytotoksycznością oraz z zaburzeniem
w funkcjonowaniu mitochondriów. Głównymi czynnikami wywołującymi AD i związaną z nią demencję są białka beta-amyloidu i tau. Białka te mogą akumulować się
w neuronach i dzieje się tak przy wielu chorobach takich jak na przykład taupatie.
Białka mają zdolność do zmieniania swojej konformacji co pomaga im w akumulacji.
Z reguły mają postać beta-kartki i są niewrażliwe na działanie proteinaz wewnątrzkomórkowych. Poprzez nagromadzenie się tych białek, może dojść do śmierci komórki,
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poprzez zaburzenie jej metabolizmu. Liczne badania pokazują również, że nie tylko
złogi białka, ale również pośrednie substraty jego syntezy mogą wpływać negatywnie
na komórkę zaburzając przepuszczalność błon komórkowych [25].

4.1. β-Amyloid
Jak już wcześnie wspomniano β- Amyloid jest to białko występujące w chorobach
neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera. Jako główny składnik blaszek
starczych, peptyd amyloidu-β (Aβ) jest uważany za kluczowy czynnik leżący u podstaw dysfunkcji neuronów i synaps w postępie choroby Alzheimera. Wśród swoich
destrukcyjnych działań Aβ na przykład zaburza plastyczność synaptyczną.
Monomery amyloidu pochodzą z większego białka prekursorowego amyloidu (APP),
które jest obecne na powierzchni wielu komórek, w tym neuronów. W zdrowych
komórkach neuronalnych APP ulega proteolitycznemu rozkładowi przy udziale dwóch
enzymów alfa i gamma sekretazy. Ich rozkład do krótkich peptydów umożliwia ich
dalsze trawienie przy udziale enzymów protelitycznych do aminokwasów, które mogą
być wykorzystane przez komórkę w procesie translacji nowych białek. W sytuacjach
patologicznych związanych z wytwarzaniem złogów Aβ w proces rozkładu naraz
zaangażowane są oba enzymy. Niewłaściwy rozkład przy jednoczesnym udziale alfa
i gamma sekretazy powoduje wytworzenie nierozpuszczalnych złogów amyloidu-beta.
Monomery amyloidu łączą się oligomery, które następnie agregują się, tworząc
krótkie, elastyczne, nieregularne włólkna. Później te struktury dojrzewają i wydłużają
się, tworząc nierozpuszczalne fibryle. Gdy Aβ połączy się zewnątrzkomórkowo
w fibryle, staje się odporny na rozszczepienie proteolityczne [26]. Zaburzenie funkcji
poznawczych oraz demencja wywołane są przez trzy główne mechanizmy Blaszki Aβ
mogą blokować przekaźnictwo nerwowe, a tym samym uniemożliwiając przesyłanie
impulsów nerwowych, poprzez blokowanie szczelin synaptycznych. Ponadto złogi Aβ
mogą się lokalizować po zewnętrznej stronie naczyń krwionośnych, uniemożliwiając
odpowiednie dostarczenie tlenu czy glukozy oraz powodując lokalne uszkodzenia
naczyń [27].
Istnieją dwa główne rodzaje Aβ w mózgu: Aβ42 i Aβ40. Chociaż Aβ40 występuje
kilkakrotnie częściej niż Aβ42 w postaci rozpuszczalnej, Aβ42 jest głównym składnikiem blaszek amyloidowych. Warto wspomnieć, że proces amyloidogenezy występuję
u wszystkich, jednak pojawiające się w AD zaburzenia w obróbce potranslacyjnej Aβ
powodują ich nadprodukcję. Zaburzenia te mogą być związane z mutacjami w genach
kodujących kompleks enzymatyczny sekretazy γ oraz APP. Jak się okazuje, nie ma
korelacji pomiędzy ilością agregatów Aβ, a postępowaniem choroby neurodegeneracyjnej jaką jest Alzheimer. Większe znaczenie mają przejściowe produkty proteolizy
APP [27]. Amyloid jest głownie znajdowany na błonach komórkowych. Specyficzne
warunki lipidowe mogą przyspieszać przetwarzanie APP w celu wytworzenia większej
ilości amyloidu oraz zwiększać agregację i oddziaływanie z błoną komórkową. Włókna
amyloidu agregują się głównie w przestrzeni pozakomórkowej wokół komórek neuronalnych i glejowych [26].
Występująca neurotoksyczność Aβ przejawia się w głównej mierze zaburzeniami
w integralności błon biologicznych, upośledzeniu funkcjonowaniu mitochondriów oraz
generowaniu wolnych rodników. Odziaływanie Aβ z błoną biologiczną upośledza
homeostazę jonów wapniowych w komórce, powodując w ten sposób wejście komórki
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na szlak apoptotyczny [28]. Akumulacja β-Amyloidu występująca w mitochondriach
jest trudniejsza w zahamowaniu i usunięcie białek z nich przez obniżenie aktywności
proteazy PreP (Presequence protease), której zadaniem jest degradacja Aβ jest
niemożliwe [29, 30].

4.2. Białko Tau
Procesy neurodegeneracyjne związane są również z taupatiami. Są to schorzenia
charakteryzujące się odkładaniem w mózgu nieprawidłowego białka tau, które w normalnych warunkach stabilizuje mikrotubule. W aksonach neuronów mikrotubule są
niezbędne do transportu aksonalnego, zachowania integralności cytoszkieletu i polaryzacji
[31]. Białko Tau odgrywa również ważną rolę w funkcjonowaniu astrocytów i oligodendrocytów. Bierze ono udział w regulacji średnicy aksonów, w transporcie aksonalnym oraz w procesach neurogenezy. Przypisuje się im również udział w szlakach
sygnałowych [32]. Białko Tau jest kodowane przez gen MAPT (ang. microtubuleassociated protein tau) na chromosomie 17 w jego dłuższym ramieniu i zawiera 16
egzonów [33]. Występuje on w dwóch haplotypach. Haplotyp H1c wiąże się z wyższym
ryzykiem wystąpienia taupatii w porównaniu z haplotypem H2 [34]. Nadmierna fosforylacja białka tau spowodowana jest nagromadzeniem zewnątrzkomórkowym amyloidu
beta. Aβ aktywuje kinazy, odpowiedzialne za hipersforylację tau. Nadekspresja lub
hiperfosforylacja białka tau prowadzi do odłączenia tau od mikrotubul i gromadzenia
się toksycznych wtrętów wewnątrzkomórkowych [35]. Wiadomo, że prawidłowe białko
tau znajduje się w aksonach. W chorobach, które wpływają na strukturę i funkcję tau,
białko to może również ulegać translokacji w ciele komórkowym i dendrytach [36, 37].
W komórkach nerwowych, oraz sporadycznie w glejowych można odnaleźć również
sploty neurofibrylarne. Składają się one z agregatów hiperfosforylowanego białka Tau.
Sploty są to gęste struktury, które są skupiskami nieprawidłowych fibryli, znajdujących
się na terenie cytoplazmy niektórych neuronów. Ciekawym jest fakt, że o ile płytki
amyloidu obserwuje się tylko w chorobie Alzheimera, o tyle sploty obecne są również
w szeregu wielu innych chorób. Nie są to jednak raczej struktury zapoczątkowujące
chorobę, a raczej powstają na jej skutek [38, 39].

5. Rola w procesach neurodegeneracyjnych wirusa SARS-CoV-2
Udowodniono, że za procesy neurodegeneracyjne odpowiada szereg wirusów
wymienionych już wyżej w tej pracy. Jednakże w 2020 roku pojawił się zupełnie nowy
wirus, który wywołał światową pandemie. Jest nim oczywiście wirus SARS-CoV-2,
należący do grupy koronawirusów. Genom koronawirusa składa się z czterech podstawowych białek strukturalnych: białka otoczki (CoV E), białka kolca (CoV S), białka
błony (CoV M) i białka nukleokapsydu (CoV N). Białko CoV E jest białkiem błonowym odpowiedzialnym za tworzenie otoczki i patogenezę. Białko S CoV pomaga
wirusowi w wiązaniu się z receptorami na powierzchni komórek gospodarza. Prowadzi
to również do fuzji pomiędzy komórkami wirusa i gospodarza oraz ułatwia przedostawanie się wirusa do komórki gospodarza. Białko M wirusa CoV jest glikoproteiną
transmembranową typu III, która utrzymuje bioaktywną konformację i antygenowy
charakter CoV. białko CoV N pomaga w stabilizacji kompleksów tworzących otoczkę
podczas formowania cząstek wirusopodobnych, najprawdopodobniej poprzez interakcje
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z białkiem CoV M. Widać więc, że wirus wypracował wiele mechanizmów ułatwiających mu przetrwanie i rozprzestrzenianie się [40-43].
Jak już zauważono, patogen ten atakuje układ oddechowy, niektóre warianty również
układ pokarmowy, wydalniczy i nerwowy [44]. Niektórzy pacjenci po zakażeniu odczuwają tak zwaną mgłę covidową, mają trudności w zapamiętywaniu, wolniej reagują,
mają trudności w utrzymaniu skupienia, czasem pogorszenie zdolności intelektualnych,
a nawet i objawy depresji. Zastanawiać może jednak fakt czy ten koronawirus wpływa
na układ nerwowy długofalowo. Stany patologiczne w układzie immunologicznym
wywołane SARS-CoV-2, kolonizacja tkanek w ośrodkowym układzie nerwowym oraz
ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna w przebiegu COVID-19 mogą potencjalnie wywoływać przewlekłe zaburzenia zaburzenia neurodegeneracyjne [45]. Chociaż objawy
neurologiczne COVID-19 sugerują prawdopodobnie ostrą lub podostrą neuropatogenność
wirusa, ryzyko wystąpienia długotrwałych następstw neurologicznych u pacjentów
zakażonych SARS-CoV-2 jest niezrozumiałe i nadal dyskutowane. Obecne dane
pokazują, że SARS-CoV-2 może wywoływać, bezpośrednio lub pośrednio, szereg
objawów klinicznych i zdarzeń immunologiczno-inflamacyjnych, w tym interakcje
wirus-gospodarz, które mogą kształtować mechanizmy patogenetyczne leżące u podstaw
powszechnych przewlekłych zaburzeń neurozapalnych i neurodegeneracyjnych [46, 47].
Podczas infekcji COVID-19 na skutek działania układu odpornościowego zaczyna
pojawiać się tak zwana burza cytokinowa. Mechanizmy immunologiczne, które wywołują burzę cytokinową typową dla SARS-CoV-2, są często zaangażowane w patogenezę
i postęp wielu chorób neurodegeneracyjnych. Na przykład obecne w chorobie Alzheimera
cytokiny prozapalne hamują fagocytozę amyloidu (A) przez komórki mikrogleju, co
prowadzi do patogennego odkładania się amyloidu i powstawania w konsekwencji
blaszek amyloidowych i naurozapalenia, charakterystycznych symptomów dla tej
choroby [48].
Schirinzi i wsp. sugerują, że mechanizmy uszkodzenia OUN w przebiegu zakażenia
SARS-CoV-2, obejmują różne szlaki i kaskady patogenetyczne, kończące się przewlekłymi procesami neurozapalnymi lub neurodegeneracyjnymi, które zwykle leżą
u podstaw zarówno powszechnych (PD i MS) lub rzadkich (narkolepsja) chorób
neurologicznych. Ponad to oprócz bezpośredniego uszkodzenia neuronów, stwierdzili,
że SARS-CoV-2 może odgrywać rolę w sukcesywnym rozwoju zaburzeń neurologicznych z powodu aktywacji ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej, co zaburza równowagę w układzie odpornościowym i wpływa na neurodegenerację i neurozapalenie.
Zburzona również zostaje integralność BBB i oś jelitowo-mózgowa (rys. 2) [45].
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Rysunek 2. Efekty działania wirusa SARS-CoV-2 które pokrywają się z opisanymi mechanizmami
patogenetycznymi powszechnych i rzadkich przewlekłych zaburzeń neurologicznych, co może potencjalnie
wskazywać Covid-19 czynnikiem ryzyka. Źródło: COVID-19: dealing with a potential risk factor for chronic
neurological disorders Tommaso Schirinzi i wsp.]

6. Podsumowanie
Choroby neurodegeneracyjne takie jak AD, związane są z postępującym niszczeniem komórek nerwowych, na skutek nagromadzenia nieprawidłowych form białek.
Etiologia choroby Alzheimera jest różnorodna, a coraz częściej za jeden z czynników
typowany jest HHV-1. Powiązanie herpeswirusowej neuroinfekcji z neurodegeneracją,
stanowi podstawę do poszukiwania nowych substancji przeciwwirusowych hamujących
replikację oraz uniemożliwiających ustanawianie stanu latencji. Wynalezienie skutecznej
szczepionki przeciwko HHV-1 i innym wirusom neurotropowym.
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Rola zakażeń wirusowych w rozwoju procesów neurodegeneracyjnych
Streszczenie
Choroby neurodegeneracyjne stają się coraz bardziej powszechne w starzejącym się społeczeństwie. Istnieją
różne teorie dotyczące przyczyn ich występowania. Oprócz czynnika wieku i czynników genetycznych
coraz częściej wskazuje się na zakażenia, w tym wirusowe, jako stanowiące jedną z przyczyn sprzyjających rozwojowi choroby Alzheimera czy Parkinsona. Ponadto, zakażenie układu nerwowego pobudza
układ odpornościowy i prowadzi do neurozapalenia, które może zapoczątkować procesy neurodegeneracyjne. Stany neurozapalenia i neurodegeneracji powiązane są z występowaniem białek beta amyloidu oraz
białek tau. Białka tau tworzą sploty neurofibrylarne obserwowane przy różnych chorobach neurodegeneracyjnych, natomiast złogi beta amyloidu są charakterystyczne głównie dla choroby Alzheimera.
Słowa kluczowe: neurozapalenie, HSV-1, neurodegeneracja, układ nerwowy

The role of viruses in neurodegenerative processes
Abstract
Neurodegenerative diseases are becoming increasingly frequent in the aging society. There are various
theories about pathogenesis of neurodegenerative processes. In addition to the age factor and genetic
factors, infections, including viral ones, are becoming often indicated as factors favoring the development
of Alzheimer's or Parkinson's disease. Furthermore, infection of the nervous system stimulates the immune
system and leads to neuroinflammation that can initiate neurodegenerative processes. Neuroinflammation
and neurodegeneration processes are associated with the presence of beta amyloid proteins and tau
proteins. Tau proteins form neurofibrillary tangles observed in various neurodegenerative diseases, while
beta amyloid deposits are mainly characteristic of Alzheimer's disease.
Keywords: neuroinflammation, HSV-1, neurodegeneration, nervous system
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Wpływ interwencji muzycznej na emocje i jakość życia
pacjentów po urazach rdzenia
1. Wstęp
Muzykoterapia jest formą terapii wspierającej kompleksowy proces leczenia pacjentów, która jest stosowana w wielu chorobach przewlekłych. U pacjentów z urazem
rdzenia kręgowego przyczynia się do poprawy jakości życia pod względem psychologicznym i socjalnym, ale także ma korzystny wpływ na funkcjonowanie układu
oddechowego.

2. Cel publikacji
Celem pracy jest omówienie zagadnienia wpływu interwencji muzycznej na emocje
i jakość życia pacjentów po urazach rdzenia kręgowego (ang. SCI – spinal cord injury).

3. Metodyka
Praca na charakter przeglądowy. Przegląd piśmiennictwa naukowego dokonano
wykorzystując informację z następujących baz danych: PubMed NCBI (National
Centre of Biotechnological Information), Google Scholar, Borgis. Użyto również
innych źródeł i materiałów, związanych z tematem pracy w sposób pośredni lub
bezpośredni. Uwzględniono nowe doniesienia naukowe, szczególnie te które wykazały
skuteczny wpływ interwencji muzycznej na emocje i jakość życia pacjentów po
urazach rdzenia. Wyszukiwanie w bazach naukowych przeprowadzono w oparciu
o słowa kluczowe: spinal injury, musical intervention, musical intervention AND
spinal injury, spinal cord injury AND quality of live.

4. Uraz rdzenia – przyczyny, objawy
Do uszkodzenia rdzenia kręgowego najczęściej dochodzi w wyniku urazów. Innymi
przyczynami mogą być: rozwój nowotworu w obrębie kanału kręgowego, złamania
kręgów z powodu osteoporozy, urazy jatrogenne (np. w wyniku punkcji lędźwiowej),
niedokrwienie tkanek rdzenia i choroby zapalne rdzenia kręgowego. Cofnięcie ubytków czynnościowych tej struktury jest praktycznie niemożliwe, ponieważ rdzeń kręgowy
nie posiada zdolności do regeneracji. Objawy są zależne od wysokości wystąpienia
uszkodzenia. Wyodrębniono urazy częściowe oraz całkowite. Pierwsze z nich mają
łagodniejsze konsekwencje, ponieważ dochodzi jedynie do osłabienia ruchu mimowolnego lub zaburzeń czucia. Natomiast uszkodzenia całkowite prowadzą do całkowitego
marysiia.bendykowska@gmail.com, Koło Naukowe Immunis WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny.
Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2 natalkab79@gmail.com, Koło Naukowe Immunis WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny. Collegium
Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3 paulina.zegarska@student.uksw.edu.pl, Koło Naukowe Immunis WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny.
Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4 g.gromadzka@uksw.edu.pl, Koło Naukowe Immunis WM.CM.UKSW, Wydział Medyczny. Collegium
Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1

67

Maria Bendykowska, Natalia Brzozowska, Paulina Zegarska,Grażyna Gromadzka

zniesienia wszystkich funkcji rdzenia poniżej miejsca urazu, a utrzymywanie się jego
objawów powyżej 24 godzin od wystąpienia urazu jest niekorzystne prognostycznie.
W wyniku uszkodzenia segmentów szyjnych C1-C4 dochodzi do zgonu na skutek
porażenia mięśni oddechowych. Defekt na poziomie C4-C5 prowadzi do tetraplegii –
porażenia wszystkich kończyn pacjenta. Uraz między C6-C7 warunkuje niedowład
kończyn górnych i porażenie kończyn dolnych, natomiast pomiędzy C7 a Th11 skutkuje
porażeniem kończyn dolnych w zróżnicowany sposób. Uszkodzenie segmentów Th12-L1
powoduje porażenie czynności zwieraczy. Oprócz wymienionych wyżej charakterystycznych objawów, mogą pojawiać się także uogólnione lub izolowane zaburzenia
czucia, parestezje, wygórowanie odruchów ścięgnistych, zaburzenia seksualne, w tym
impotencja, dolegliwości bólowe, a także zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi
i oddychania. Zwiększone ryzyko wystąpienia tego urazu występuje u pacjentów cierpiących na stenozę kanału kręgowego. Stosowane leczenie obejmuje farmakoterapię
(glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, przeciwbólowe), rehabilitację oraz
leczenie interwencyjne, które obejmuje dekompresję struktur nerwowych i stabilizację
kręgosłupa. Aktualnie naukowcy skupiają się na prowadzeniu badań wykorzystujących
komórki macierzyste w leczeniu urazów rdzenia kręgowego. Największe znaczenie
odgrywa prawidłowa opieka medyczna nad pacjentem z urazem rdzenia kręgowego,
która początkowo zabezpiecza funkcje życiowe, a następnie obejmuje odpowiednią
rehabilitację, adaptację społeczną oraz poprawę jakości życia [1, 2].

5. Częstość występowania urazów kręgosłupa z jednoczesnym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku rozpoznaje się
średnio 350 tysięcy urazów rdzenia kręgowego. Tylko 10% tych uszkodzeń spowodowana jest między innymi zmianami nowotworowymi, zwyrodnieniowymi, przepukliną
kręgosłupa i innymi czynnikami niezwiązanymi z wypadkami. Podstawą diagnostyki
urazów rdzenia kręgowego są badania neurologiczne oraz obrazowe (najczęściej
tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny). Określane jest dokładne miejsce
i charakter urazu, a także obecność ubytków neurologicznych. Uraz kręgosłupa nie
musi być równoznaczny z wystąpieniem urazu rdzenia kręgowego. Częstość występowania uszkodzeń rdzenia kręgowego towarzyszących urazom kręgosłupa szacuje się na
25-35 osób na 1 milion. Przy każdym urazie kręgosłupa należy podejrzewać równoczesne uszkodzenie rdzenia kręgowego i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę.
Najczęściej dochodzi do uszkodzeń odcinka szyjnego oraz piersiowego-lędźwiowego
(C7-Th1). Siły działające na rdzeń podczas urazu doprowadzają do jego ściskania, skręcania czy rozciągania, a czasem przesuwa się on wewnątrz kanału rdzeniowego i uderza
o jego ściany. Rzadko jednak dochodzi do całkowitego przerwania rdzenia kręgowego.
Najczęściej uraz powoduje wtórne uszkodzenie tkanki nerwowej, implikując na przykład jamistość rdzenia kręgowego lub martwicę krwotoczną [3].
W Polsce odnotowuje się około 800 nowych przypadków urazów rdzenia kręgowego
rocznie. 55,1% stanowią upadki z wysokości, a 10,6% wszystkich urazów to niefortunne skoki do wody. Uszkodzenia te odnotowuje się sześciokrotnie częściej
u mężczyzni [2, 4, 5].
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6. Jakość życia pacjentów po urazie rdzenia; problem izolacji społecznej
Niepełnosprawność, która jest bezpośrednim następstwem urazu rdzenia kręgowego
jest dużym wyzwaniem dla pacjentów. Konieczne jest wprowadzenie wielu zmian
w funkcjonowaniu, zaadaptowanie do miejsca życia i najbliższego otoczenia do nowych
potrzeb. Zmienia się sytuacja zawodowa, finansowa i społeczna. Główną konsekwencją
tego urazu jest zaburzenie sprawności motorycznej i sensorycznej w wyniku niedowładów oraz porażeń. Pacjenci zazwyczaj nie są samodzielni ze względu na znacznie
pogorszoną sprawność funkcjonalną. Wymagają pomocy innej osoby przy codziennych
czynnościach, co znacznie ogranicza ich motorykę i uniemożliwia częste wychodzenie
poza miejsce życia. U chorych obserwuje się także współwystępujące zaburzenia
depresyjne, nasilające się wraz ze wzrostem ograniczenia sprawności funkcjonalnej.
Osoby starsze częściej skarżyły się na pogorszenie stanu emocjonalnego w porównaniu
do młodszych. Pacjenci zgłaszają także występujący niepokój. Zmiany psychiczne
związane są z koniecznością adaptacji do nowego, trudnego trybu życia. Osoby po
urazie rdzenia kręgowego oceniają następstwa jako znacznie obniżające jakość ich
życia. Brak zatrudnienia powoduje negatywną ocenę komfortu życia, tak samo jak znaczne
ograniczenie zaangażowania w gospodarstwo domowe i jego dbałość. Zaburzenia
seksualne spowodowane urazem także obniżają jakość życia chorych, co powoduje
obniżenie samooceny i trudności w relacjach partnerskich [6].

7. Muzykoterapia: definicja, rodzaje
Muzykoterapia to rodzaj arteterapii, stosowany w procesie leczenia i kształtowania
osobowości oparty na założeniach muzycznych, muzyczno-medycznych oraz medyczno-psychologicznych. Opiera się na różnorodnych metodach, z wykorzystaniem muzyki
wraz z wsparciem terapetycznym, stosowanych przez wykwalifikowanych terapetów
w celu poprawy zdrowia pacjentów. Zastosowanie muzyki jako formy terapii wpływa
pozytywnie na funkcjonowanie i samopoczucie chorego m.in. stwarza możliwość
symbolicznego wyrazu trudnych emocji i doświadczeń w bezpiecznych dla pacjenta
warunkach, bez mówienia „wprost”, wpływa na aktywizację i poczucie sprawczości,
obniża napięcie i redukuje stres [7].
Na muzykoterapię składają się dwie odrębne, ale uzupełniające się wzajemnie sfery
aktywności człowieka: 1. bierna – percepcja muzyki, techniki projekcyjne; 2. aktywna –
śpiew, rytmika, improwizacja instrumentalna. Terapia muzyką może mieć przeznaczenie kliniczne (dla osób chorych) oraz profilaktyczne (dla osób zdrowych). Ze względu
na liczbę osób uczestniczących w terapii, wyodrębniono terapię: indywidualną, stosowaną w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach oraz grupową, która daje możliwość
tworzenia grupy terapeutycznej i stwarza podstawę do różnych interakcji. Dodatkową
korzyścią terapii grupowej jest zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego, podwyższenie poziomu motywacji i zaangażowania w różne aktywności, co może być źródłem integracji, zawierania nowych znajomości, czy rozwijania kreatywnego myślenia [8].
Rehabilitacja, wykorzystująca muzykę i jej elementy odbywa się na kilku poziomach: a) psychologicznym – poprzez dostarczanie pozytywnych przeżyć, emocji oraz
modulowanie sposobu ich przeżywania, b) poznawczo-behawioralnym – poprzez
kształtowanie sposobu myślenia, wpływ na samopoznanie, c) fizjologicznym – poprzez
wpływ na pracę serca, krążenie, oddech, przewodnictwo impulsów nerwowych [7, 8].
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8. Mechanizmy neurofizjologiczne oddziaływania muzyki na mózg
i układ neuroprzekaźników
Jedną z początkowych struktur układu nerwowego odpowiedzialnych za odbiór
bodźców dźwiękowych jest pień mózgu, który podtrzymuje autonomiczne funkcje
organizmu. Muzykoterapia oddziałuje na pracę autonomicznego układu nerwowego
(AUN) oraz związanych z nim układów narządów. AUN moduluje poziom aktywacji
organizmu, co przekłada się m.in. na tempo pracy serca, tempo i głębokość oddechu,
wysokość ciśnienia tętniczego krwi, poziom napięcia mięśni, sekrecję hormonów
i neuroprzekaźników, prędkość przewodnictwa nerwowego, pracę układu immunologicznego i inne procesy fizjologiczne związane ze zmianami poziomu pobudzenia
ustroju. Muzyka oddziałuje na aktywność AUN m.in poprzez rytm oraz wyraz emocjonalny utworu, do których dostosowuje się rytm procesów fizjologicznych osoby
uczestniczącej w terapii [9]. W badaniu Stéphanie Khalfy i in. wykazano, że muzyka
odbierana jako radosna lub straszna powoduje silniejszą reakcję elektrodermalną skóry
niż muzyka wyrażająca smutek albo spokój [10]. Carol L. Krumhansl i in wykazali
przyspieszenie oddechu i pulsu u odbiorców w odpowiedzi na słuchanie utworów
wyrażających radość lub strach [11]. Muzyka wywołująca smutek wpływa z kolei na
spowolnienie pracy serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz obniżenie poziomu
przewodnictwa elektrycznego skóry słuchaczy.
Normalizacja funkcjonowania AUN za pomocą odbioru odpowiednio dobranych
fragmentów muzyki wiąże się z hamowaniem nadmiernej aktywności współczulnego
układu nerwowego oraz aktywacją przywspółczulnego układu nerwowego, co implikuje
osiągnięcie rozluźnienia fizjologicznego oraz emocjonalnego. Ze zjawiskiem aktywacji
układu przywspółczulnego łączy się m.in. regulacja i spowolnienie pracy serca oraz
oddechu, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, a także redukcja napięcia mięśniowego.
W badaniu Kukiełczyńskiej-Krawczyk opartym na analizie zmienności rytmu zatokowego wykazano wpływ muzyki o charakterze uspokajającym na hamowanie działalności współczulnego układu nerwowego oraz aktywację układu przywspółczulnego,
w tym obniżanie częstości akcji serca słuchacza [12].
Muzykoterapia może także wpływać na hamowanie wydzielania hormonów i neuroprzekaźników, odpowiedzialnych za mobilizację organizmu i wzmaganie wydzielania
dopaminy, serotoniny, endogennych opioidów, związanych z dobrym nastrojem i samopoczuciem fizycznym. Potwierdzono wpływ muzyki na obniżenie fizjologicznych
wskaźników stresu w zakresie częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego krwi oraz
zmniejszenie stężenia kortyzolu i immunoglobuliny A (IgA) w ślinie. Dodatkowo,
muzyka stosowana jest jako środek regulacji napięcia psychosomatycznego, obniżania
stresu przedoperacyjnego i pooperacyjnego oraz poziomu bólu odczuwanego przez
pacjentów w trakcie zabiegów medycznych [13-15].

9. Cele muzykoterapii w rehabilitacji pacjentów po urazach rdzenia
Muzykoterapia poprzez holistyczną opiekę umożliwia połączenie fizjologicznych
i psychologicznych aspektów fizjoterapii. Ta szczególna forma terapii może pomóc
pacjentom z czynnikami takimi jak lęk, stres czy ból, czemu na co dzień muszą stawiać
czoła.
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Wykazano, że muzykoterapia zmniejsza percepcję bólu, poprawia samopoczucie,
zmniejsza nasilenie depresji i buduje pewność siebie. Pacjenci po muzykoterapii
zauważyli wzrost motywacji do wykonywania codziennych obowiązków i aktywności
fizycznej takich jak wyprowadzanie psa i wyjście na siłownie [16].

10. Metody muzykoterapii w rehabilitacji mającej na celu poprawę
jakości życia pacjentów po urazie rdzenia
W dostępnej literaturze przedstawiono różne metody muzykoterapii w rehabilitacji
mającej na celu poprawę jakości życia pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Wśród
nich wyróżniono ćwiczenia relaksacyjne przy akompaniamencie muzyki, słuchanie
muzyki o częstotliwości 432 Hz, śpiewanie i pisanie piosenek. Metody te zostaną pokrótce
zaprezentowane.

10.1. Słuchanie odpowiednio dobranej muzyki
Jedną z podstawowych technik muzykoterapii jest słuchanie odpowiednio dobranej
muzyki. Może występować w formie dyrektywnej, gdzie terapeuta kieruje pacjenta na
określone treści skojarzeń pozamuzycznych lub w formie niedyrektywnej – z pominięciem sugestii słownej. Terapia umożliwia ekspresję tłumionych emocji, uspokaja
i wycisza [17].
Przykładem terapii dyrektywnej jest badanie Christiny Wood i wsp. „Music
Therapy for Anxiety and Pain After Spinal Cord Injury” polegające na uczestnictwie
w spersonalizowanych ćwiczeniach relaksacyjnych przy akompaniamencie muzyki MAR
(ang. music- assisted relaxation). Czas sesji terapetycznej wynosił 20 minut i odbywał
się w odpowiednio przygotowanym pokoju (przygaszone światła, zasłonięte zasłony,
telewizja i inne bodźce wyłączone) umożliwiającym osiągniecie stanu relaksacji.
W czasie interwencji muzycznej grano na akustycznej gitarze w tonacji G-dur,
dostosowując tempo do częstości oddechów na podstawie obserwacji klinicznej
pacjenta. W celu uzyskania głębszego oddechu zwalniano tempo, a pod koniec sesjitempo wzrastało wybudzając pacjenta. Dodatkowo w czasie sesji udzielano wskazówek,
dotyczących oddychania przeponowego, rozluźnienia mięśni, a także pomagano pacjentowi stworzyć w wyobraźni miejsce, które przyniesie mu spokój i komfort.
Wykazano, że po interwencji muzycznej pacjenci byli zrelaksowani, a poziom bólu
i lęku uległ znacznemu obniżeniu. Niestety efekt był krótkotrwały i wyniki wracały do
wartości wyjściowych (przed 1 sesją). Autorzy wskazują na to, że rozwinięcie i przedłużenie terapii może skutkować dłuższym okresem poprawy [18].
Przykładem terapii niedyrektywnej jest badanie Calamassi D. i wsp. „Music tuned
to 432 Hz versus music tuned to 440 Hz for improving sleep in patients with spinal
cord injuries: a double-blind cross-over pilot study” polegające na słuchaniu muzyki
o częstotliwości 432 Hz przez co najmniej 30 minut dziennie przez 10 dni w wybranych
przez pacjenta porach. Wykazano, że słuchanie muzyki o częstotliwości 432 Hz wpływa
na znaczną poprawę jakości snu oraz względne zmniejszenie poziomu stresu. Niejednorodny rozkład preferencji muzycznych wśród pacjentów sugeruje, że obserwowane
efekty są związane z częstotliwością słuchania (432 Hz), a nie z gatunkiem muzycznym. Subiektywne odczucia pacjentów po zastosowaniu terapii niedyrektywnej, wskazywały na poprawę nastroju, osiągnięcie stanu relaksu oraz zwiększenie apetytu [19].
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10.2. Śpiew
Śpiew wymaga precyzyjnego współdziałania wielu układów i narządów organizmu.
Składają się na nie: krtań, układ oddechowy, rezonatory piersiowe oraz nasady, różne
grupy mięśni i narządy spełniające funkcję artykulacyjne [20]. Dlatego też ćwiczenia
ze śpiewem angażujące główne grupy mięśni oddechowych mogą odgrywać pozytywną
rolę w regeneracji oddechowej u pacjentów po urazie rdzenia [21].
Specyficznie ukierunkowane wokalne ćwiczenia oddechowe, na przykład OMREX
(ang. oral motor respiratory exercise) i VIT (ang. vocal intonation therapy) w połączeniu ze śpiewem są skuteczne w leczeniu dysfunkcji układu oddechowego u pacjentów po urazie rdzenia [22].
W badaniu Xiao-Ying Zhang i wsp. „Effectiveness of oral motor respiratory
exercise and vocal intonation therapy on respiratory function and vocal quality in patients
with spinal cord injury: a randomized controlled trial” oceniano wpływ ćwiczeń
OMREX i VIT na czynność oddechową i jakość głosu pacjentów z urazem rdzenia
kręgowego. Sesja terapeutyczna trwała 30 minut, pięć razy w tygodniu, przez 12 tygodni.
W ciągu pierwszych 10 minut ćwiczono wdech i wydech na jednej długiej pojedynczej
nucie oraz śpiewanie staccato. Przez kolejne 15 minut wykonywano śpiew samogłoskowy,
a następnie spółgłoskowy w interwałach o różnych tonalnych liniach melodycznych.
W ciągu ostatnich 5 minut śpiewano określone chińskie utwory, takie jak „Orchidea”,
„Głog” czy „Wiejska droga”. Tempo ćwiczeń nadawano przy pomocy gry na pianinie
przez muzykoterapetę. Po 12 tygodniach badania wykazano, że parametry czynności
układu oddechowego IC (ang. inspiratory capacity), FVC (ang. forced vital capacity),
FEV1 (ang. forced expiratory volume in 1 second), MMF (ang. maximal mid-expiratory
flow rate), poziom natężenia dźwięku i utrzymywana długość nut uległy poprawie.
Wskazuje to na pozytywny wpływ ćwiczeń oddechowych i wokalnych na poprawę
objętości oddechowej i lepszą regulację przepływu powietrza podczas wdechu i wydechu.
Wykazano również, że muzykoterapia ma pozytywny wpływ na jakość życia pacjentów i dostarcza pozytywne odczucia emocjonalne, psychologiczne i społeczne [22].
W kolejnym badaniu Xiao-Ying Zhang i wsp. ,,Effect of vocal respiratory training
on respiratory function and respiratory neural plasticity in patients with cervical spinal
cord injury: a randomized controlled trial” badano wpływ wokalnego treningu oddechowego (ang. vocal respiratory training; VRT) na funkcjonowanie układu oddechowego
i plastyczność neuronalną po 3 miesiącach od urazu rdzenia kręgowego w odcinku
szyjnym. Sesja terapeutyczna trwała 30 minut, pięć razy w tygodniu, przez 12 tygodni.
W czasie pierwszych 10 minut śpiewano krótką melodię, a następnie melodię
w artykulacji staccato, aby wzmocnić siłę mięśni brzucha. Przez następne 10 minut śpiewano samogłoski o różnych tonalnych liniach melodycznych, a przez ostatnie 10 minut –
określone piosenki, wybrane zgodnie z klasami 1-3 testu wokalnego Chińskiego
Stowarzyszenia Muzyków. Po 12-tygodniowej interwencji muzycznej zaobserwowano
znaczny wzrost funkcji oddechowych w grupie interwencyjnej. Ponadto wiązki
włókien nerwowych w ośrodku oddechowym w rdzeniu wykazywały tendencję do
zwiększonego zróżnicowania, ze zwiększoną liczbą, długością, grubością i gęstością
wiązek włókien nerwowych [21].
Wokalne ćwiczenia oddechowe obejmują ćwiczenia przepony, mięśni międzyżebrowych, gardła i innych narządów co usprawnia funkcje oddechowe i jakość głosu
pacjenta. Śpiewanie dźwięków „staccato” wymaga szybkich i intensywnych skurczów
72

Wpływ interwencji muzycznej na emocje i jakość życia pacjentów po urazach rdzenia

przepony co wpływa na udoskonalenie wzoru rytmicznego wdechu i wydechu oraz
wzmocnienie mięśni brzucha. Śpiewanie samogłosek w tych samych długich melodiach
o różnej tonacji wpływa na poprawę jakości głosu, a także na funkcję oddychania [21, 22].

10.3. Pisanie piosenek
Tworzenie piosenek opisywane jest w literaturze jako skuteczne narzędzie w zidentyfikowaniu i zaakceptowaniu odczuwanych emocji. Taka terapia umożliwia pacjentom
rozwijanie pewności siebie, wzmacnia samoocenę, uczy dokonywania wyborów,
uzewnętrzniania myśli i emocji, ułatwiając zrozumienie samego siebie [23].
Badanie Felicity A. Baker i wsp. polegało na pisaniu piosenek skoncentrowanych
na tożsamości pacjentów z urazem rdzenia kręgowego. Opierano się na koncepcji
Fittsa i Warrena w trzech kontekstach czasowych: jak postrzegano siebie przed nabyciem
niepełnosprawności neurologicznej (przeszłe ja); w chwili obecnej (ja obecne); i jak
wyobrażano siebie w niedalekiej przyszłości (ja przyszłe). Obecność muzykoterapeuty
była dodatkową pomocą w odkrywaniu i wyrażeniu siebie, co zapewniało zdefiniowanie własnej osoby szerzej niż tylko przez postrzeganie jej w pryzmacie niepełnosprawności. W końcowym etapie skomponowano muzykę i w efekcie stworzono 3
piosenki skoncentrowane na przeszłości, teraźniejszości lub niedalekiej przyszłości.
Ukierunkowany na tożsamość terapeutyczny program pisania piosenek umożliwia
pacjentom z urazem rdzenia kręgowego wyrażanie emocji i daje przestrzeń do
odkrywania nowego „ja”. Muzykoterapia niesie pozytywny wpływ na rekonstrukcje
postrzegania swojej osoby i wzrost samooceny [24].

11. Podsumowanie
W pracy omówiono znaczenie interwencji muzycznej oraz muzykoterapii jako
metod skutecznych w poprawie jakości życia pacjentów po urazie rdzenia kręgowego
z uwzględnieniem mechanizmów neurofizjologicznych. Terapia muzyką wpływa na
mobilizację organizmu poprzez pracę autonomicznego układu nerwowego (AUN) oraz
wydzielanie neuroprzekaźników. Stosowanie interwencji muzycznej umożliwia połączenie fizjologicznych i psychologicznych aspektów terapii, co pozwala na objęcie
pacjenta holistyczną opieką i poprawia rokowanie. W niniejszej pracy przedstawiono
różne metody muzykoterapii, wykazujące skuteczność w rehabilitacji pacjentów oraz
poprawie funkcji poznawczych i wykonawczych, utraconych po urazie. Wśród nich
wyróżniono ćwiczenia relaksacyjne przy akompaniamencie muzyki, śpiew, tworzenie
tekstów piosenek oraz słuchanie muzyki o częstotliwości 432 Hz.

12. Wnioski, perspektywy dalszych badań
Muzykoterapia ma wiele korzystnych właściwości, które mogą być stosowane
w celu podniesienia jakości życia pacjentów po urazie. Należą do nich: redukcja stresu,
łagodzenie bólu, adaptacja społeczna, ograniczenie konieczności stosowania leków
farmakologicznych i powrót do normalnego funkcjonowania. Powstaje coraz więcej
nowych technologicznych rozwiązań wspierających interwencję muzyczną oraz
muzykoterapię.
Oprócz tradycyjnie stosowanej farmakoterapii coraz większe nadzieje pokłada się
w poszukiwaniu nowych a zarazem skutecznych metod leczenia urazów rdzenia
kręgowego. Takie perspektywy są bardzo realne, biorąc pod uwagę dynamikę i postęp
badań naukowych. Jednym z nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest „muzyczna
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rękawica” – wynalazek do rehabilitacji dłoni, autorstwa inżynierów z Georgia Institute
of Technology. Urządzenie składa się z elektronicznej kostki przymocowanej do
pięciopalczastej rękawicy. Używa się go w połączeniu z keyboardem. Stosowanie
muzycznej rękawicy poprawia czucie, chwytność dłoni, wrażliwość dotykową oraz
zdolności motoryczne. Jest to prawdopodobnie związane z wzmożeniem aktywności
kory ruchowej [25].
Aktualnie trwają badania doświadczalne nad wykorzystaniem przeciwciał oraz
zmodyfikowanych komórek nerwowych, którym przypisuje się funkcję regeneracyjną,
dzięki czemu możliwe jest przywrócenie połączeń nerwowych, utraconych z powodu
uszkodzenia [26].
W badaniu Martina Schwaba z University of Zurich, wykorzystano przeciwciała
11C7 i 7B12 do uzyskania zwiększonej regeneracji i reorganizacji uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Mechanizm molekularny opiera się na zablokowaniu białka Nogo-A, które uniemożliwia neuronom wzrost aksonów i tworzenie synaps.
Ponowny wzrost aksonów w rejonie uszkodzenia, spowodował zwiększoną regenerację
upośledzonych funkcji przy braku zaburzenia czynności. Ograniczeniem tej metody
jest brak swoistego „pomostu”, łączącego zmieniony nerw z resztą rdzenia kręgowego.
Geoffrey Raisman, z University College London przeprowadził pionierskie badania
z wykorzystaniem glejowych komórek węchowych, które posiadają nieograniczone
zdolności regeneracyjne. Odpowiadają one za percepcję węchową. Po wszczepieniu
neuronów w rejonie uszkodzenia do złamanego kręgosłupa, są zdolne do tworzenia
swoistego „pomostu”, co umożliwia tworzenie funkcjonalnych połączeń synaptycznych
i przywrócenie upośledzonych funkcji. Taka technika pozwoliła na odtworzenie złożonych ruchów odwodzących i kontrolujących w przedniej łapie u szczurów. Komórki
glejowe można pobierać od pacjenta w znieczuleniu miejscowym, nie powodując
trwałego uszkodzenia.
Obie techniki mają duży potencjał w leczeniu urazów neurologicznych, w tym
uszkodzeń rdzenia kręgowego.
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Wpływ interwencji muzycznej na emocje i jakość życia pacjentów po urazach
rdzenia
Streszczenie
Pacjenci po przebytym urazie rdzenia kręgowego zmagają się z wieloma problemami, do których należą
m.in izolacja społeczna, wahania nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych i obniżenie jakości życia.
Może prowadzić to do obniżenia poczucia własnej wartości, zaprzestania realizacji planów życiowych oraz
wzrostu ryzyka wystąpienia depresji. Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących przydatności
interwencji muzycznej jako formy terapeutycznej, wspomagającej leczenie pacjentów po urazie rdzenia
kręgowego między innymi poprzez wpływ na emocje i jakość życia. Interwencja muzyczna, taka jak
śpiew, gra na instrumentach czy tworzenie tekstów piosenek, stanowi efektywną i przyjemną formą wspierania terapeutycznego. Emisja głosu jest podstawową czynnością fizjologiczną, a formowanie jej w śpiew
towarzyszy człowiekowi od wieków. Szczególnie zalecana jest terapia grupowa, odpowiednia również dla
osób o obniżonym poczuciu własnej wartości, wstydliwych. Praca w zespole daje okazję do tworzenia wspólnych celów, co wzmacnia autonomię osobistą, poczucie własnej wartości i motywację do działania. Każde
dzieło muzyczne niesie ze sobą przesłanie, co pozwala na poszerzanie szeroko pojętej wiedzy.
Interwencja muzyczna przyczynia się do poprawy nastroju i jakości życia pacjentów po urazie rdzenia
kręgowego. Przypisuje się jej także korzystny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego oraz siłę
mięśniową.
Słowa kluczowe: interwencja muzyczna i jakość życia, uraz rdzenia kręgowego, muzykoterapia

The influence of musical intervention on patients with spinal cord injuries
on their emotions and quality of life
Abstract
Patients with a history of spinal cord injury struggle with many problems, including social isolation, mood
swings, cognitive dysfunction and a reduction in quality of life. This can lead to lower self-esteem,
cessation of life plans, and an increased risk of depression. The aim of the study is to present data on the
usefulness of musical intervention as a therapeutic form supporting the treatment of patients with spinal
cord injury, inter alia, by influencing emotions and quality of life.
Musical intervention, such as singing, playing instruments or writing lyrics, is an effective and enjoyable
form of therapeutic support. Voice emission is a basic physiological activity, and shaping it into singing
has accompanied man for centuries. Group therapy is especially recommended, also suitable for people
with low self-esteem and those who are shy. Working in a team gives the opportunity to create common
goals, which strengthens personal autonomy, self-esteem and motivation to act. Each musical work carries
a message, which allows you to expand your broadly understood knowledge.
Musical intervention improves the mood and quality of life of patients after a spinal cord injury. It is also
believed to have a beneficial effect on the functioning of the respiratory system and muscle strength
Keywords: musical intervention and quality of life, spinal cord injury, music therapy
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Zespół MELAS – obraz kliniczny
i trudności diagnostyczne
na podstawie opisu przypadku 62-letniej kobiety
1. Wprowadzenie
Choroby mitochondrialne spowodowane są mutacjami genomu mitochondrialnego
(mtDNA) i/lub jądrowego (nDNA), które prowadzą do wystąpienia zaburzeń czynności
mitochondriów. Zaliczane są do chorób metabolicznych wywołujących procesy neurodegeneracyjne i miopatyczne. Jest to grupa niejednorodną klinicznie i genetycznie,
szacuje się ich liczbę na około 1500. Skutkiem uszkodzenia mitochondriów są
zaburzenia fosforylacji oksydacyjnej, co prowadzi do niedoboru ATP. Narządami szczególnie podatnymi na uszkodzenie mitochondriów są narządy o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym: ośrodkowy układ nerwowy, serce, mięśnie szkieletowe, nerki,
wątroba, narządy wydzielenia wewnętrznego. Choroby mitochondrialne są więc schorzeniami poliukładowymi ze współistniejącymi cechami uszkodzenia wielu narządów,
a szczególnie układu nerwowego i mięśni, o charakterze postępującym, prowadzącym
do niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej, i często przedwczesnej śmierci.
Wyróżniamy choroby mitochondrialne związane z mutacjami punktowymi lub
rearanżacjami mitochondrialnego DNA (mtDNA) [1-8].
Do najczęstszych chorób związanych z mutacjami punktowymi należą:
1. dziedzina neuropatia Lebera (LHON, ang. Leber's hereditary optic neuropathy) –
najczęstsza choroba mitochondrialna;
2. zespół encefalopatii mitochondralnej, kwasicy mleczanowej oraz epizodów udaropodobnych (MELAS, ang. mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis and
stroke-like episodes);
3. padaczka miokloniczna z miopatią włókien szmatowatych (MERRF, ang.
myoclonic epilepsy with ragged-red fibers);
4. zespół neuropatii, ataksji oraz zwyrodnienie barwnikowego siatkówki (NARP,
ang. neuropathy, ataxia, and retinitis pigmentosa);
5. podostra martwicza encefalomielopatia – zespól Leigha (ang. Leigh syndrome,
subacute necrotizing encephalomyelopathy, SNEM).
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Natomiast najczęstsze choroby związane z rearanżacjami mtDNA to:
1. przewlekła postępująca zewnętrzna oftalmoplegia (CPEO, ang. chronic progressive
external ophthalmoplegia);
2. zespół szpikowo-trzystkowy Pearsona (ang. Pearson pancreas-marrow syndrome)
3. zespół Kearnsa-Sayre’a (postępująca oftalmoplegia zewnętrzna, zwyrodnienie
barwnikowe siatkówki, blok przewodzenia w sercu i inne możliwe objawy);
4. mitochondrialna encefalopatia i miopatia z objawami ze strony przewodu pokarmowego (MNGIE, ang. mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy);
5. dziecięce postępujące zwyrodnienie neuronalne z chorobą wątroby – zespół
Alpersa (ang. progressive neuronal degeneration of childhood with liver disease,
Alpers syndrome)
Zespół MELAS to encefalopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami
udaropodobnymi. Jest poliukładowym schorzeniem mitochondrialnym, a więc dziedziczonym w linii matczynej, należącym do najczęstszych cytopatii mitochondrialnych
uwarunkowanych przez mutacje mtDNA. MELAS jest spowodowany zamianą pojedynczej zasady w mtDNA; 80% pacjentów z tym zespołem posiada substytucję A>G
na mitochondrialnym nukleotydzie w pozycji 3243, opisaną jako m3243A>G. Choroba
manifestuje się zwykle w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym, z reguły przed 40.
rokiem życia. Daje szerokie spektrum objawów, do których zalicza się: kardiomiopatię, postępującą obustronną utratę słuchu, bóle głowy migrenopodobne, oftalmoplegię,
retinopatię, cukrzycę, niedoczynność przytarczyc, ataksję i symptomy ze strony innych
narządów [2]. W przebiegu schorzenia dochodzi do wystąpienia objawów encefalopatii
i miopatii, które mogą ulec progresji w miarę upływu czasu. Do charakterystycznych
objawów zalicza się również epizody udaropodobne, które klinicznie są nie do odróżnienia od udaru mózgu (nagle występujące objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu,
najczęściej niedowłady połowicze i niedowidzenie połowicze lub ślepota korowa).
Zmiany udaropodobne zlokalizowane są w gałce bladej, innych jądrach podstawy
i istocie białej mózgu, często zajmują korę potyliczną, rzadko odpowiadają dystrybucji
naczyniowej. Wraz z rozwijającą się encefalopatią występują napady padaczkowe
i rozwija się otępienie [9-12].
Rozpoznanie kliniczne zespołu MELAS potwierdza występowanie co najmniej
dwóch z trzech poniższych drugorzędnych cech klinicznych: normalny rozwój
w dzieciństwie, nawracające epizody wymiotów, nietolerancja wysiłku. Wykazano, iż
na wcześniejszych etapach choroby dochodzi do utraty pojedynczych neuronów
w mózgu, co sprawia, że objawy są często mało wyraźne, a uszkodzenia niekoniecznie
uwidaczniają się w obrazach radiologicznych. W późniejszych etapach może dochodzić
do martwicy większych obszarów tkanki nerwowej (encefalomalacji), co uwidacznia się
w postaci dużych ognisk udaropodobnych, które rzadko odpowiadają dystrybucji
naczyniowej.
Diagnostyka w kierunku choroby mitochondrialnej wymaga wykonania szeregu
badań. Konieczne są badania biochemiczne surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego
(PMR), gdzie stwierdza się podwyższone stężenie kwasu mlekowego. Tomografia
komputerowa (TK) głowy może uwidocznić zwapnienia w zwojach podstawy, zaś
w badaniu dna oka można zaobserwować zanik nerwów wzrokowych. W EMG obserwuje się cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni i zaburzenia przewodzenia w nerwach
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obwodowych. W badaniu histopatologicznym wycinka mięśniowego pobranego drogą
biopsji można stwierdzić cechy miopatii i włókna szmatowate [1, 2].
W piśmiennictwie opisano również zespoły nakładania MERRF/MELAS [3-5].
Przyczyną zespołu MERRF jest mutacja punktowa, w wyniku której dochodzi do uszkodzenia mtDNA (w niemal 90% przypadków odpowiedzialna jest mutacja A8344G
w genie MTTK). Choroba również zwykle manifestuje się w dzieciństwie oraz w okresie
dojrzewania. Na początku najczęściej pojawia się padaczka miokloniczna, a potem
dołączają się inne rodzaje napadów, ataksja móżdżkowa, opóźnienie rozwoju umysłowego, a także uszkodzenie mięśni. Ponadto często występują inne skutki zaburzeń
mitochondrialnych jak oftalmoplegia, głuchota, zanik nerwów wzrokowych, neuropatia,
niski wzrost. Konieczne jest również wykonanie biopsji mięśni; w badaniu histopatologicznym stwierdza się włókna szmatowate. W badaniach obrazowych głowy (tomografia
komputerowa oraz rezonans magnetyczny) zaobserwować można stopniowy zanik
pnia mózgu, móżdżku oraz mózgu. Szczególnemu zanikowi ulega śródmózgowie oraz
konar środkowy móżdżku [7-10].
Możliwości leczenia chorób mitochondrialnych są ograniczone. Obecnie stosowana
terapia pozwala jedynie na złagodzenie objawów i nieznaczne opóźnienie postępu
choroby. Lekami stosowanymi u większości osób dotkniętych chorobami mitochondrialnymi są koenzym Q10 (w dawce do 200 mg 3 razy na dobę) oraz witaminy z grupy
antyoksydantów w dużych dawkach. Ponadto zaleca się umiarkowaną rehabilitację
ogólnousprawniającą oraz leczenie objawowe. Należy pamiętać, aby w napadach
padaczkowych nie stosować kwasu walproinowego [9, 10]. Duże nadzieje wiąże się
z terapią genową.

2. Opis przypadku
62-letnia pacjentka została przyjęta do oddziału neurologicznego w trybie ostrodyżurowym z powodu bólów głowy oraz narastających od kilku dni zaburzeń równowagi. W wywiadzie przebyta 6 lat temu operacja krwiaka przymózgowego pourazowego
okolicy ciemieniowej prawej, bóle głowy oraz obustronny, protezowany niedosłuch.
Przy przyjęciu pacjentka była w stanie ogólnym dobrym, mowa niezaburzona,
kontakt słowny utrudniony przez znaczny niedosłuch, objawy oponowe ujemne, nerwy
czaszkowe bez cech uszkodzenia, bez cech niedowładów i niezborności kończyn,
odruchy głębokie miernie żywe symetryczne, w badaniu neurologicznym ponadto
zwracała uwagę obustronna tendencja do objawu Babińskiego oraz chwiejna próba
Romberga.
W trybie pilnym wykonano badanie TK głowy, gdzie wysunięto podejrzenie udaru
niedokrwiennego prawego płata skroniowego (rys. 1). Wykonano dodatkowo badanie
rezonansu magnetycznego (MR) głowy, który uwidocznił patologiczny obszar, najprawdopodobniej niedokrwienny udar korowy w prawym płacie skroniowym (rys. 2 i 3].
Do leczenia włączono kwas acetylosalicylowy, statynę oraz leki przeciwbólowe.
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Rysunek 1. Obraz w badaniu tomografii komputerowej, która zostało wykonane w dniu przyjęcia pacjentki do
oddziału [opracowanie własne]

Rysunek 2. Hiperintensywna zmiana udaropodobna w badaniu rezonansu magnetycznego sekwencji T2 (MR
T2), wykonanym 2 dni po przyjęciu [opracowanie własne]
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Rysunek 3. Restrykcja dyfuzji głównie w zakresie warstwy korowej prawego płata skroniowego w MR DWI
wykonanym 2 dni po przyjęciu [opracowanie własne]

W kolejnych dniach hospitalizacji nawiązano kontakt z mężem pacjentki, który
uzupełnił wywiad rodzinny. Córka pacjentki była diagnozowana z powodu podejrzenia
choroby mitochondrialnej, zmarła w wieku 28 lat w tutejszym szpitalu. Na podstawie
badania genetycznego rozpoznano u niej zespół MELAS.
W wykonanych badaniach laboratoryjnych u pacjentki uwagę zwracały hiperlipidemia mieszana, podwyższony poziom kwasu moczowego oraz mleczanów. Badanie
UDP tętnic domózgowych i tętnic mózgu nie wykazało odchyleń od normy. W badaniu
echokardiograficznym serca stwierdzono przerost koncentryczny lewej komory serca
oraz łagodne niedomykalności zastawek mitralnej i aortalnej.
W trakcie hospitalizacji u pacjentki wystąpił uogólniony napad toniczno-kloniczny,
z tego powodu do leczenia włączono karbamazepinę.
W kolejnych dniach, mimo intensywnego leczenia, zastosowania podwójnej terapii
przeciwpłytkowej, leków przeciwobrzękowych, acetazolamidu, witamin z grupy B,
stan pacjentki stopniowo się pogarszał, pojawił się, a następnie narastał niedowład
połowiczy lewostronny, następnie również prawostronny, aż do porażenia czterokończynowego. Pojawiły się również zaburzenia świadomości, aż do śpiączki. Z powodu
pogarszania stanu pacjentki wykonano kontrolne badania neuroobrazowe, które wykazywały progresję wielkości zmian udaropodobnych prawej półkuli mózgu z nasileniem
efektu masy i przemieszczeniem struktur pośrodkowych na stronę lewą (rys. 4).
Z powodu narastania niewydolności oddechowej pacjentkę zaintubowano, podłączono
do respiratora, rozpoczęto mechaniczną wentylację. Dodatkowo u chorej rozpoznano
zapalenie płuc, włączono do leczenia empirycznie cefotaksym. Z powodu narastającej
hipotonii stosowano wlewy amin presyjnych. Mimo intensywnego leczenia pacjentka
zmarła w czternastej dobie hospitalizacji wśród objawów niewydolności oddechowokrążeniowej.
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Rysunek 4. Progresja wielkości zmian udaropodobnych prawej półkuli mózgu z nasileniem efektu masy
i przemieszczeniem struktur pośrodkowych na stronę lewą – obraz w tomografii komputerowej wykonanej
10 dni po przyjęciu pacjentki na oddział [opracowanie własne]

3. Dyskusja
Opisany przypadek 62-letniej chorej pokazuje, że zespół MELAS jest chorobą,
która długo może nie dawać objawów klinicznych, wskazujących bezpośrednio na
obecność mutacji mitochondrialnej.
Mnogość oraz niespecyficzność objawów prezentowanych przez pacjentów z MELAS
powoduje, że chorzy ci zostają poddani szerokiej diagnostyce, takiej jak badania
obrazowe oraz laboratoryjne, które nie pozwalają jednoznacznie postawić diagnozy.
Dopiero powtarzalność objawów i ich progresja mimo leczenia, pozwala ukierunkować
diagnostykę w stronę biopsji mięśni i jednoznacznego stwierdzenia zespołu poprzez
badania genetyczne mtDNA [8].
Dostępny w piśmiennictwie przypadek 74-letniego Japończyka potwierdza, podobnie,
jak i w opisanym powyżej przypadku, że objawy zespołu MELAS nie zawsze pojawiają się przed 40 rokiem życia. Pokazuje także, że MELAS może manifestować się
zaburzeniami psychicznymi. U opisywanego chorego również wystąpiły napady
padaczkowe. MR głowy wykazał ostre zapalenie mózgu. W PMR nie znaleziono DNA
wirusa opryszczki ani przeciwciał przeciwko tkance nerwowej. Stwierdzono natomiast
wysoki poziom kwasu mlekowego, a w bioptacie mięśniowym mutację w mitochondrialnym DNA charakterystyczną dla MELAS [12].
Jak opisuje Gagliardi i wsp. w case report 50-letniego mężczyzny, zespół MELAS
zwiastować mogą problemy ze strony układu pokarmowego, takie jak długotrwała
biegunka oraz wymioty. Pacjent doświadczył także spowolnienia psychoruchowego,
napadów padaczkowych oraz zaburzeń widzenia (rozmazanie obrazu, niedowidzenie
połowicze). Badania laboratoryjne ujawniły dyslipidemię oraz podwyższony poziom
kwasu mlekowego we krwi. Mimo tego, że w TK oraz MR głowy pojawił się obraz

82

Zespół MELAS – obraz kliniczny i trudności diagnostyczne
na podstawie opisu przypadku 62-letniej kobiety

charakterystyczny dla udaru niedokrwiennego w okolicy skroniowo-potylicznej prawej
półkuli, to angiografia TK wykazała, że naczynia mózgu pacjenta są prawidłowe, dzięki
czemu wykluczono udar, mimo podobnych objawów. Po wykonaniu biopsji mięśni
potwierdzono zespół MELAS. Podobnie jak w opisywanym przypadku pacjentki,
mężczyzna zmarł w ciągu miesiąca pomimo prowadzonego leczenia [13].
Przypadek opisany przez Trang i wsp. ukazuje, że wiele lat może minąć od pojawienia się pierwszych objawów a właściwą diagnozą. 27-letnia pacjentka została przyjęta
do szpitala z powodu bólów głowy, wymiotów, napadów padaczkowych oraz zaburzeń
zachowania. Po wykonaniu TK oraz MR stwierdzono opryszczkowe zapalenie mózgu.
Po wypisaniu ze szpitala większość objawów wycofała się, jednak jej zdolności komunikacyjne oraz szybkość reakcji nadal ulegały pogorszeniu. Mimo to, pozostawała
samodzielna w życiu i pracowała jako lekarka. 5 lat później pacjentka ponownie trafiła
do szpitala z podobnymi objawami. Wówczas MR głowy wykazał uszkodzenie mózgu
w płatach skroniowym oraz potylicznym prawym. W badaniu krwi stwierdzono podwyższony poziom kwasu mlekowego, podwyższone miano IgG przeciw HSV (IgM
było w zakresie wartości referencyjnych) oraz nie stwierdzono DNA wirusa w płynie
mózgowo-rdzeniowym. Mimo to rozpoznano ponownie opryszczkowe zapalenie
mózgu. Pacjentka przez kolejne dwa lata doświadczyła pogłębiającej się demencji oraz
utraty słuchu, jednak bez napadów padaczkowych. Po dwóch latach kobieta była
ponownie hospitalizowana z powodu bólu głowy i wymiotów. Badania wykazały upośledzenie komunikacji werbalnej, zdolności poznawczych i nieodwracalną utratę słuchu.
W badaniach krwi ponownie ujawniono podwyższony poziom kwasu mlekowego,
a w MR głowy obecne były nowe obszary uszkodzenia mózgu. Wówczas przeprowadzono badania genetyczne, które potwierdziły MELAS [14].

4. Podsumowanie
Choroby mitochondrialne są genetycznie i klinicznie heterogennymi schorzeniami.
Klinicznie dotyczą wielu tkanek, jednak głównie dotykają tych wrażliwych na deficyt
energetyczny, tj. mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy i tkankę nerwową. Każda
komórka w ciele człowieka zawiera tysiące kopii mtDNA, więc ekspresja i dotkliwość
symptomów będą zależały od poziomu zmutowanych kopii [9]. Poszerzanie wiedzy
o zespole MELAS oraz powstawanie skutecznych terapii ogranicza rzadkość występowania przypadków, ich wysoka progresywność oraz znaczna śmiertelność. Pierwsza
pacjentka w Polsce, z rozpoznanym za życia i potwierdzonym badaniami genetycznymi zespołem MELAS, została zanotowana zaledwie w 2007 roku [9, 10].
Opisany przypadek podkreśla istotę właściwej interpretacji badań obrazowych na
etapie różnicowania epizodów udaropodobnych od faktycznego udaru mózgu. Zwraca
czujność diagnostów na wartości parametrów w badaniach laboratoryjnych krwi i PMR
oraz jest jednym z nielicznych opisów przypadków zespołu MELAS zdiagnozowanego
po 40. roku życia.
W opisywanym przypadku choroba mitochondrialna została zdiagnozowana na podstawie wywiadu rodzinnego i typowego obrazu klinicznego, niestety śmierć pacjentki
przeszkodziła w przeprowadzeniu planowanej biopsji i badania genetycznego.
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Zespół MELAS – obraz kliniczny i trudności diagnostyczne na podstawie opisu
przypadku 62-letniej kobiety
Streszczenie
Zespół MELAS (ang. mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) jest opisywany jako najczęstsza cytopatia uwarunkowana mutacją punktową mitochondrialnego DNA. Częstość
występowania zespołu określa się na 0,2/100 000. Schorzenie to daje poliukładowy obraz kliniczny,
a mnogość oraz niespecyficzność objawów skutkuje częstym stawianiem diagnozy post mortem. W pracy
przedstawiono przypadek choroby mitochondrialnej u 62-letniej kobiety, u której objawy kliniczne
wystąpiły w wieku znacznie późniejszym niż u większości pacjentów z tym schorzeniem. U chorej występował znaczny niedosłuch, bóle głowy, epizody udaropodobe oraz napady padaczkowe. W badaniach
laboratoryjnych zwracał uwagę podwyższony poziom lipidów, kwasu moczowego oraz mleczanów. Jak
wynikało z wywiadu zebranego od męża pacjentki, u córki objawy MELAS wystąpiły znacznie wcześniej,
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zmarła ona w wieku 28 lat. Ścieżka diagnostyczna w opisanym przypadku podkreśla istotę właściwej
interpretacji badań neuroobrazowych, w tym różnicowania zmian udaropodobnych od udaru mózgu.
Słowa kluczowe: choroba mitochondrialna, MELAS, epizody udaropodobne, rezonans magnetyczny,
napady padaczkowe

MELAS syndrome – clinical picture and diagnostic difficulties based on a case
report of a 62-year-old woman
Abstract
MELAS syndrome (mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) is described as
the most common cytopathy caused by a point mutation in mitochondrial DNA. The incidence of the
syndrome is estimated at 0.2 / 100,000. This disease gives a poly-systemic clinical picture, and the
multiplicity and non-specificity of symptoms result in frequent post-mortem diagnosis. The paper presents
a case of mitochondrial disease in a 62-year-old woman, whose clinical symptoms appeared much later
than in the majority of patients with this disease. The patient had significant hearing loss, headaches, stroke
episodes and epileptic seizures. Laboratory tests showed increased levels of lipids, uric acid and lactate.
According to the interview collected from the patient's husband, the daughter's symptoms of MELAS
appeared much earlier, she died at the age of 28. The diagnostic path in the described case emphasizes the
importance of the correct interpretation of neuroimaging tests, including the differentiation of stroke-like
lesions from stroke.
Keywords: mitochondrial disease, MELAS, stroke-like episodes, magnetic resonance imaging, epileptic seizures
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Różnicowanie otępienia czołowo-skroniowego
z chorobami psychicznymi z użyciem pomiaru stężenia
łańcuchów lekkich neurofilamentów – przegląd badań
1. Wprowadzenie
Demencja to zespół objawów, w którego przebiegu dochodzi do znacznego obniżenia
funkcji poznawczych pacjenta uniemożliwiającego jego samodzielne funkcjonowanie.
Czynników etiologicznych demencji jest wiele, od urazowych uszkodzeń mózgu,
guzów mózgu, aż po najczęstszą przyczynę w grupie pacjentów geriatrycznych, czyli
choroby neurodegeneracyjne [1]. Do tego rodzaju chorób należy otępienie czołowoskroniowe, której występowanie wynosi 12-16% ze wszystkich przypadków demencji
[2]. Występowanie to może być jednak niedoszacowane, ze względu na fakt, że
początkowe objawy otępienia czołowo-skroniowego, a w szczególności wariantu behawioralnego tej choroby, takie jak: zmiany w zachowaniu, brak zahamowań, depresja,
wycofanie emocjonalne, nieprzyzwoite zachowania, mogą zostać początkowo zdiagnozowane jako choroba psychiczna, a średni czas od wystąpienia pierwszych objawów
do postawienia prawidłowej diagnozy wynosi 5-6 lat [3, 4]. Postawienie prawidłowej
diagnozy jest istotne dla pacjenta i jego rodziny, ponieważ pozwala na wprowadzenie
odpowiedniej opieki medycznej nad chorym.

2. Metody
2.1. Strategia wyszukiwania literatury
W celu napisania niniejszego przeglądu przeszukano elektroniczne bazy danych
(PubMed, Google Scholar) i dokonano przeglądu piśmiennictwa z lat 2003-2021 wyszukanych za pomocą następujących słów kluczowych: „neurofilament light chain”,
„frontotemporal dementia”, „neurodegenerative disorders”, „psychiatric disorders”.
Skupiono się na artykułach związanych z różnicowaniem otępienia czołowo-skroniowego z chorobami psychicznymi. Przeszukano także artykuły przeglądowe. Wyszukiwanie, jeśli było to możliwe, zostało ograniczone do języka angielskiego.

3. Otępienie czołowo-skroniowe a choroby psychiczne
Zwyrodnieniem płatów czołowo-skroniowych (FTLD, ang. frontotemporal lobar
degeneration) określa się zespół ogniskowych chorobowych jednostek neurodegeneraratajczak.dm@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Geriatrii CM UMK, Wydział
Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, www.cm.umk.pl.
2 karina.motolko@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Geriatrii CM UMK, Wydział
Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, www.cm.umk.pl.
3 dziemin98@wp.pl, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Geriatrii CM UMK, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
www.cm.umk.pl.
1
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cyjnych, którym towarzyszy postępująca atrofia płatów skroniowych i czołowych [5].
Często objawiają się zmianami w zachowaniu, upośledzeniem funkcji wykonawczych
i regresją biegłości językowej. Jak podaje Bank i in. (2015) otępienie czołowo-skroniowe (FTD, ang. frontotemporal dementia) to trzeci najczęściej występujący wariant
otępienia po chorobie Alzheimera (AD, ang. Alzheimer's disease) i otępieniu z ciałami
Lewy'ego [6] a zarazem druga pod względem powszechności występowania przyczyna
otępienia u osób w wieku poniżej 65 lat [7]. Jednak ze względu na trudność towarzyszącą identyfikacji zaburzeń FTD, określenie całkowitej populacji z tą patologią wciąż
stanowi wyzwanie [8, 9]. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że FTD w późniejszym
stadium zaczyna przypominać objawy AD, co może stanowić jedną z przyczyn tego,
że liczba około 20 000 do 30 000 przypadków występowania FTD w samych Stanach
Zjednoczonych, oszacowana przez Knopmana i Robertsa [9], może być w rzeczywistości zaniżona. Wobec znaczącego klinicznie nakładania się zaburzeń neurodegeneracyjnych – zwłaszcza – ze spektrum FTLD i pierwotnych zaburzeń psychicznych
o późnym początku (PPD, ang. primary psychiatric disorders) – pilną potrzebą stało
się wyznaczenie biomarkerów diagnostycznych odzwierciedlających odpowiednie
podstawowe patofizjologie.
Najczęstszą postacią otępienia skroniowo-czołowego jest jego behawioralna odmiana
(bvFTD, ang. behavioral variant of frontotemporal dementia). Objawy bvFTD obejmują przede wszystkim postępujące zmiany osobowości i zachowania, które często
objawiają się odhamowaniem, utratą wnikliwości i empatii. Zgodnie z wnioskami
wysuniętymi przez Lanatę i Millera (2016), w początkowym stadium objawom behawioralnym zwykle nie towarzyszy upośledzenie pamięci lub funkcji poznawczych
[10]. Wówczas, jak zauważa Pose i in. (2013) bvFTD na wczesnym etapie, wskutek
nakładania się jego symptomów psychologicznych z objawami towarzyszącymi pierwotnym zaburzeniom psychicznym, wśród których wyróżnia się euforię i apatię czy
zaburzenia nastroju, może zostać błędnie zdiagnozowane jako odpowiedni stan psychiczny (choroba afektywna dwubiegunowa, ciężka depresja czy schizofrenia) [11].
Drugim dominującym wariantem FTD jest jego podtyp językowy – pierwotna postępująca afazja (PPA, ang. primary progressive aphasia). Wśród której wyróżnia się rodzaj
niepłynny (nfvPPA, ang. non-fluent variant of PPA) oraz semantyczny (svPPA, ang.
semantic variant of primary progressive aphasia) i logopeniczny (lvPPA, ang. logopenic
variant PPA), który jednak zazwyczaj wiąże się z AD. Różnią się one między sobą
leżącą u podłoża dysfunkcją mózgu, lokalizacją neurologiczną, nasileniem określonych
objawów, jak i ogólnym przebiegiem ich demonstracji [12, 13]. W wyniku rozwoju
semantycznych i niepłynnych wariantów PPA dochodzi do wyraźnego upośledzenia
językowego. Odmiana semantyczna, którą wyróżnia obustronna atrofia przedniego
płata skroniowego, wiąże się z dysfunkcją przetwarzania emocjonalnego, wystąpieniem
kompulsji i spadkiem umiejętności językowych. Z kolei wariant niepłynny często
objawia się większą atrofią lewej półkuli a problemy z mową występują zauważalnie
wcześniej, podczas gdy rozwój zaburzeń behawioralnych następuje później. Podobnie
jak w innych podtypach PPA, osoby z jego logopenicznym wariantem także wykazują
upośledzenie językowe, ale mają bardziej specyficzne trudności pod kątem nazewnictwa i składni. Osoby z lvPPA wykazują większą skłonność do zaburzeń płynności
mowy poprzez wypowiadanie dodatkowych dźwięków, popełnianie błędów fonologicznych, częste pauzy oraz powtarzanie zdań [14]. Podsumowując, podtypy bvFTD
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wiążą się ze zwyrodnieniem płatów skroniowych i czołowych, które obejmuje fundamentalne odcinki, takie jak obręcz i ciało modzelowate, natomiast podtypy PPA wykazują
relatywnie większą ogniskowość i asymetrię, charakteryzując się jednocześnie patologią istoty białej w określonych układach odpowiadających za przetwarzanie języka.
Jednak istotnym utrudnieniem procesu diagnostycznego jest fakt istnienia grupy stanów
chorobowych, które wprawdzie należą do FTD (przynajmniej według poszczególnych
klasyfikacji), ale kryteria diagnostyczne są przez nie ściśle spełnione. Spomiędzy takich
stanów można wyróżnić: postępujące porażenie nadjądrowe (PSP, ang. progressive
supranuclear palsy), zespół korowo-podstawny (CBS, ang. corticobasal syndrome)
bądź zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD, ang. corticobasal degeneration) [2].
Na przestrzeni ostatnich kilku dekad nastąpił wyraźny rozwój pod kątem neuronauki.
Zaawansowane techniki obrazowania dały możliwość bezpośredniej wizualizacji procesów chorobowych toczących się w mózgu. Jednak ze względu na, zauważoną przez
Risachera i Saykina (2019), potrzebę dodatkowych badań na większych kohortach, pod
względem technik neuroobrazowania, celem lepszego scharakteryzowania i zróżnicowania
różnych podtypów FTD, jak i nakładania się FTD i stwardnienia zanikowego bocznego
(ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis) [15], do tej pory opracowano wiele
pomocnych w diagnostyce, metodologii klasyfikacji zaburzeń FTD opierających się na
sygnaturach zarówno biologicznych, jak i molekularnych. Tymczasem ze względu na
brak ostatecznych biomarkerów, diagnoza stawiana jest nadal w oparciu o objawy kliniczne. Jednak poziom opieki i standardy diagnostyczne nieustannie rosną. Najnowsze
odkrycia podkreślają potencjał sNfL jako biomarkera odróżniającego FTLD od PPD
u pacjentów z różnymi objawami behawioralnymi, psychiatrycznymi i poznawczymi.
Uwagę zwracają cztery badania, w których zanotowano w surowicy/osoczu pacjentów
podwyższony poziom NfL zarówno w bvFTD, jak i ALS [l6-19]. Ponadto, jako
ilościowa miara trwającego uszkodzenia aksonów, wzrost poziomów NfL może mieć
wartość prognostyczną w różnych chorobach neurologicznych.

3.1. Łańcuchy lekkie neurofilamentów
T Łańcuchy lekkie neurofilamentów (NfL, ang. neurofilament light chain) występują jako wydzielona na podstawie masy molekularnej składowa neurofilamentów,
należących do filamentów pośrednich, a stanowiących główną składową cytoszkieletu
dojrzałych neuronów. Pełnią główną rolę w budowie rusztowania neuroaksonalnego,
określają średnicę aksonu, pośrednio moderują prędkość przewodzenia oraz umożliwiają przyłączanie organelli oraz innych białek, utrzymując stabilność aksonów [20].
Uważa się, że zmiany w fosforylacji neurofilamentów mogą być zaangażowane
w zmiany stabilności receptora NMDA (receptor N-metylo-D-asparigonowy), która jest
zależna od rusztowania synaptycznego utworzonego z białek neurofilamentów [20].
Fizjologicznie neurofilamenty są wysoce stabilne wewnątrz aksonów, formują
jednak rodzaj sieci ciekło-krystalicznej w chorobach takich jak otępienie czołowoskroniowe, stwardnienie zanikowe boczne, otępienie z ciałami Lewy’ego czy choroba
Parkinsona [20].
Niektóre mutacje genowe kodujące białka NfL mogą prowadzić do agregacji
i akumulacji neurofilamentów, prowadząc w konsekwencji do dysfunkcji aksonalnych
oraz chorób neurodegeneracyjnych – przykładowo, mutacja w genie NEFL prowadzi
do choroby Charcot-Marie-Tooth (typ 2E oraz 1F) [20, 21].
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Uszkodzenie neuronów ośrodkowego układu nerwowego powoduje uwolnienie
neurofilamentów. Powoduje to zwiększony ich poziom w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) oraz ostatecznie we krwi. Bazując na migracji innych białek zdegradowanych w PMR, istnieje możliwość przepływu częściowo rozłożonych fragmentów
neurofilamentów bezpośrednio do PMR oraz do krwi różnymi drogami, przykładowo
bezpośrednio przez ziarnistości opony pajęczej oraz drenaż limfatyczny do przestrzeni
podpajęczynówkowej oraz przestrzeni okołonaczyniowej.
Przepuszczalność bariery krew-mózg może być czynnikiem zakłócającym; ilość
neurofilamentów we krwi w porównaniu do płynu mózgowo-rdzeniowego może
zwiększać się czasowo podczas stanu zapalnego (tak jak dzieje się w stwardnieniu rozsianym), aczkolwiek wzrost poziomu NfL we krwi odpowiada wzrostowi w PMR [22].
Kolejną przeszkodą diagnostyczną w oznaczaniu poziomu NfL we krwi lub płynie
mózgowo-rdzeniowym i stosowaniu go jako markera chorób neurodegeneracyjnym
jest fakt, iż mogą wystąpić wyniki fałszywie dodatnie w przypadku nadużywania
alkoholu, urazów lub nadmiernego stosowania leków takich jak ketamina [23, 24].
Stężenie łańcuchów lekkich neurofilamentów rośnie wówczas jako odpowiedź na
uszkodzenie neuronów.
Badano również poziom stężenia łańcuchów lekkich neurofilamentów w ślinie
(Gleerup H.S. i in.), jednakże wykazano, że poziom stężenia NfL w ślinie nie odpowiada poziomowi w płynie mózgowo-rdzeniowym ani w krwi [25]. Prawdopodobnie
NfL w ślinie występuje jako artefakt, białka uwolnione z nerwów unerwiających gruczoły
ślinowe lub wynikające z lokalnej produkcji w gruczołach ślinowych. Badanie stężenia
NfL w ślinie nie jest więc obiecującym tropem badań ani istotnym tropem diagnostycznym.
W niniejszym opracowaniu skupiamy się głównie na obserwacji poziomu NfL
w surowicy krwi, ponieważ jest to metoda mniej inwazyjna oraz dająca wyniki
odpowiadające poziomowi łańcuchów lekkich neurofilamentów w płynie mózgowordzeniowym.

4. Stężenie łańcuchów lekkich neurofilamentów w otępieniu czołowoskroniowym
W przeciągu ostatnich kilku lat opublikowano wiele wyników badań na temat
użyteczności łańcuchów lekkich neurofilamentów w diagnostyce chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Ze względu na opisane powyżej trudności diagnostyczne
u pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym podjęto analizy stężenia tego biomarkera
u pacjentów z tym schorzeniem oraz chorobami psychicznymi w celu sprawdzenia, czy
jest to badanie potencjalnie użyteczne w praktyce klinicznej.

4.1. Różnicowanie FTDL z chorobami psychicznymi za pomocą pomiaru
NfL w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym
Fiński zespół (Katisko K. i in.) przeprowadził badanie w którym wzięło udział 125
pacjentów, w tym 34 z zaburzeniami psychicznymi takimi jak schizofrenia, ciężka
depresja, choroba afektywna dwubiegunowa oraz zaburzenia urojeniowe i niespecyficzne nieorganiczne psychozy, i 91 z otępieniem czołowo-skroniowym, w tym 66
z bvFTD, 16 z nfvPPA, 4 z svPPA i 5 z FTLD-MND (ang. frontotemporal lobar
degeneration with clinical features of motor neuron disease). Badani z zaburzeniami
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psychicznymi zostali zdiagnozowani przez psychiatrów, a neurolodzy wykluczyli w tej
grupie choroby neurodegeneracyjne. Diagnozy otępienia czołowo-skroniowego postawiono zgodnie z kryteriami wypracowanymi przez FTDC (ang. the International
Behavioural Variant Frontotemporal Dementia Criteria Consortium) lub kryteriów
Gorno-Tempini [26, 27]. Średnia wieku w grupie pacjentów z chorobami psychicznymi wyniosła 55,7 lat, natomiast w grupie chorych z otępieniem czołowo-skroniowym
wynosiła 65 lat. Najwyższą średnią wieku odnotowano w podgrupie chorych z PPA,
bo 67,8 lat [27]. Skupiono się więc nie tylko na przypadkach YOD (ang. Young Onset
Dementia, demencja o wczesnym początku), które stanowią większość przypadków
FTLD, ale także na tych dotykających pacjentów geriatrycznych.
Analiza statystyczna wyników wykazała, że poziomy NfL w surowicy były wyższe
w grupie pacjentów z FTLD w porównaniu z grupą pacjentów z PPD i jest to różnica
istotna statystycznie (p < 0,001). Wyniki w poszczególnych grupach podtypów FTLD
były również wyższe niż w grupie pacjentów z PPD (p < 0,001). Dodatkowo przeprowadzono porównanie znacznie wyższych wyników pacjentów z bvFTD i pacjentów
z PPD psychotycznymi (p = 0,014) oraz pacjentów z PPD związanymi z nastrojem
(p < 0,001). Ustalono, że wyniki powyżej 19,9 μg/ml pozwalają z czułością 80%
i swoistością 85% odróżnić FTLD od PPD i z czułością 79% i swoistością 85%
odróżnić bvFTD od PPD [27].
Kolejnym badaniem, które wpisuje się w temat niniejszego rozdziału, jest praca
australijskiego zespołu naukowców dotycząca różnicowania chorób neurodegeneracyjnych
od PPD za pomocą stężenia NfL w płynie mózgowo-rdzeniowym. W badaniu wzięło
udział 108 osób, z których 77 miało diagnozę zaburzenia neurodegeneracyjnego bądź
neurologicznego. Wśród tej grupy pacjentów wyróżniono istotne dla naszej pracy: 16
przypadków bvFTD, 2 przypadki PPA, a także 4 przypadki zespołu korowo-podstawnego i 1 przypadek postępującego porażenia nadjądrowego. Średnia wieku w tej
grupie wynosiła 57,2 lat, co wskazuje, że bardziej skupiono się na przypadkach YOD.
Pozostali badani to: 31 pacjentów z PPD oraz 21 osób w grupie kontrolnej. Diagnozy
psychiatryczne stawiano zgodnie z DSM-5 (ang. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders – 5th edition), a diagnozy chorób neurodegeneracyjnych zostały
postawione zgodnie z obowiązującymi kryteriami [28].
Analiza statystyczna pobranych próbek płynu mózgowo-rdzeniowego wykazała, że
średnie stężenie płynu mózgowo-rdzeniowego w grupie chorób neurodegeneracyjnych
(3560 μg/ml) jest znacznie wyższe niż w grupach PPD (949 μg/ml) i kontrolnej (1036
μg/ml). W grupie pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi najwyższe stężenie
NfL wystąpiło u pacjentów z bvFTD, a także z chorobą Alzheimera i nieokreślonym
typem demencji. Stężenie NfL w płynie mózgowo-rdzeniowym powyżej którego
można różnicować chorobę neurodegeneracyjną (w tym m.in. bvFTD i PPA) od PPD
według tego badania wynosi 1332 μg/ml (czułość 87%, swoistość 90%) [28].

4.2. Różnicowanie bvFTD z chorobami psychicznymi za pomocą pomiaru
NfL w surowicy
Niemiecki zespół (Al Shweiki M.R i in.) przeprowadził oznaczenie poziomu NfL
w surowicy u pacjentów z PPD (takimi jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i depresja), u pacjentów z bvFTD oraz w grupie kontrolnej. W badaniu wzięło
udział 97 pacjentów (w tym 28 chorych na depresję, 11 chorych na chorobę afektywną
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dwubiegunową, 11 chorych na schizofrenię, 20 chorych na bvFTD i 27 w grupie kontrolnej). Diagnozy psychiatryczne postawione zostały zgodnie z DSM-5, a diagnozy
bvFTD zgodnie z obowiązującymi kryteriami wypracowanymi przez FTDC. Wiek
badanych wynosił od 31 do 58 lat, czyli skupiono się na przypadkach bvFTD z grupy
YOD [29].
Analiza statystyczna zebranych wyników wykazała, że stężenie NfL w surowicy
u pacjentów z bvFTD (72,7 μg/ml) jest znacznie wyższy niż w pozostałych grupach
badanych (15,1 μg/ml w grupie kontrolnej oraz 15,7 μg/ml u chorych na depresję,
17,8 μg/ml u chorych z chorobą afektywną dwubiegunową oraz 11,6 μg/ml u chorych
ze schizofrenią). Podwyższenie stężenia NfL u pacjentów z bvFTD względem wyników
pacjentów z każdej z wymienionych grup badawczych było istotne statystycznie
(kolejno p < 0,0001, p < 0,0001, p < 0,0083, p < 0,0002), natomiast nie wykazano
znaczących różnic między wynikami w grupie osób z chorobą psychiczną i osób
z grupy kontrolnej. Według tego badania poziom NfL w surowicy powyżej którego
można odróżnić bvFTD od wszystkich wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych
wynosi 23,7 μg/ml z czułością 85% oraz swoistością 78% [29].

5. Wnioski
Otępienie czołowo-skroniowe (a w szczególności bvFTD) charakteryzuje się wyższym poziomem NfL w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów niż
w grupach pacjentów z PPD i grupach kontrolnych [27-29]. Badanie to posiada więc
wartość diagnostyczną w odróżnianiu otępienia czołowo-skroniowego, a zwłaszcza
jego wariantu behawioralnego, od zaburzeń psychicznych. Jednocześnie należy pamiętać
o tym, że stężenie NfL ma związek ze zmianami neurodegeneracyjnymi nie tylko
otępiennymi – możliwe jest współwystępowanie zaburzeń psychicznych i neurodegeneracyjnych, więc jest to badanie jedynie dodatkowe i interpretacja wyniku powinna
mieć miejsce wraz z oceną obrazu klinicznego pacjenta.
Ograniczeniem tej metody jest podwyższenie poziomu NfL w wyniku uszkodzeń
neurologicznych, chociażby wskutek urazu, nadużywania alkoholu bądź niektórych
leków [23, 24], co było także czynnikiem wykluczenia pacjentów z udziału w badaniu
[27-29]. Należy wykonać kolejne badania na większych próbach badawczych, głównie
w celu określenia wartości referencyjnych, ich odniesienia do wieku pacjenta oraz
stopnia zaawansowania jego choroby.

6. Dyskusja
W 2020 roku zaproponowano nowe zalecenia dotyczące różnicowania FTD od PPD.
Utworzone one zostały przez członków Międzynarodowego Konsorcjum Neuropsychiatryczne ds. Otępienia Czołowo-Skroniowego. Obejmują one zalecenia wykonania
co najmniej jednego testu neuropsychologicznego, badań neuroobrazowych takich jak
MRI i PET oraz wykonywanie badań przesiewowych w kierunku mutacji C9orf72 we
wszystkich prawdopodobnych przypadkach bvFTD. Co ważne, w artykule tym podkreślono też potencjalną rolę NfL w różnicowaniu FTD od PPD [4].
Oprócz rozważanego w niniejszej pracy użycia NfL jako biomarkera w otępieniu
czołowo-skroniowym przeprowadzono badania dotyczące użycia innych substancji
w tej roli. Badania nad kwaśnym białkiem włókienkowym (GFAP, ang. glial fibrillary
acidic protein) wykazały, że jest on także potencjalnym biomarkerem w diagnostyce
różnicowej FTLD i PPD, a także potencjalnym markerem ciężkości przebiegu tej
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choroby [30, 31]. Indywidualne zastosowanie biomarkerów nie zapewnia aktualnie wystarczającej czułości i swoistości, ale istnieje możliwość, że połączenie zastosowania badania
biomarkerów i neuroobrazowania przyniesie większą skuteczność w diagnostyce
klinicznej niż obecnie obowiązujące kryteria diagnostyczne [32].
Według wielu prac stężenie NfL wykazuje też korelację ze zdolnościami kognitywnymi. Wskazują na to badania za pomocą MMSE (ang. Mini Mental State Examination), ADCS-ADL (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Activities of
Daily Living Scale), WCST (ang. Wisconsin Card Sorting Test). Wysokie stężenia NfL
korelują z takimi wynikami w wymienionych testach, które wskazują zarówno na obniżony poziom zdolności poznawczych, jak i na ich większy spadek w czasie trwania
badań [23, 27].
Interesującą kwestią wymagająca dalszych badań jest nakładanie się zaburzeń
psychiatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi i wyniki NfL w surowicy u pacjentów
w takim przypadku. Obecnie wiadomo, że podwyższenie stężenia NfL powodują także
urazy, nadużywanie alkoholu, długotrwałe używanie niektórych leków (np. ketaminy)
[23, 24], a także np. neuropatia cukrzycowa [33] czy CIN (ang. critical illness neuropathy) jako powikłanie neurologiczne zakażenia COVID-19 [34]. Stężenie tego biomarkera zwiększa się także naturalnie wraz z wiekiem. Współwystępowanie potencjalnych
schorzeń neurodegeneracyjnych ze zdiagnozowaną PPD w części przytoczonych w tej
pracy badań było powodem wyjątkowo wysokich stężeń NfL [27]. Pojawiają się także
badania (z udziałem niewielkiej grupy pacjentów) które wskazują na podwyższenie
stężenia NfL w przebiegu nasilonej depresji [35,36]. Wykazano także skorelowane
z tymi wynikami podwyższenie stężenia cytokiny prozapalnej TNF-α [35]. Wyniki te
zgodne są z hipotezą że rozwój tej jednostki chorobowej związany jest z uszkodzeniem
aksonów. Istnieją także badania z udziałem niewielkiej grupy pacjentów wskazujące na
podwyższone stężenie NfL u osób chorych na chorobę afektywną dwubiegunową
względem osób zdrowych, co może być związane ze stosowanym w niektórych przypadkach leczeniem atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi lub z hipotezą, że
wysokie stężenie NfL jest wskaźnikiem bezobjawowych defektów neurorozwojowych
mogących być czynnikiem ryzyka rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej [37].
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Streszczenie
Diagnostyka otępienia czołowo-skroniowego, a szczególnie wariantu behawioralnego tej choroby, może
stanowić wyzwanie diagnostyczne dla psychiatrów, neurologów i geriatrów. Pierwsze objawy tej choroby
obejmują postępujące zmiany osobowości oraz zachowania, takich jak brak empatii, apatia, odhamowanie,
przy braku upośledzenia funkcji poznawczych lub pamięci, co mogłoby wskazywać na rozwój choroby
psychicznej o późnym początku. Rozpoznanie etiologii tych objawów jest niezwykle ważne, ponieważ
błędne diagnozy opóźniają wdrożenie odpowiedniego leczenia oraz innych działań mogących wpłynąć na
podniesienie jakości życia pacjenta z chorobą neurodegeneracyjną oraz jego rodziny lub opiekunów. Ze
względu na różną patogenezę objawów psychiatrycznych w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych, cennym w diagnostyce może okazać się użycie biomarkera – w szczególności łańcuchów lekkich
neurofilamentów.
Uszkodzenie neuronów ośrodkowego układu nerwowego powoduje uwolnienie wspomnianych łańcuchów
neurofilamentów, co skutkuje zwiększeniem ich poziomu w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz ostatecznie
we krwi. Z tego powodu powstało wiele prac na temat ich użycia w diagnostyce chorób neurologicznych.
W niniejszej pracy dokonano przeglądu publikacji naukowych w których sprawdzano różnice w stężeniach
tej podjednostki neurofilamentów w krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów z wariantem
behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego, chorobami psychicznymi oraz u pacjentów z grup kontrolnych. Wyniki tych prac naukowych wskazują na istotnie statystycznie wyższe stężenia badanego parametru u pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym niż u pozostałych badanych. Nie wykazano jednocześnie
istotnych statystycznie różnic w wynikach między pacjentami psychiatrycznymi a grupą kontrolną.
Badania przytoczone w niniejszym przeglądzie jednoznacznie wskazują na potencjalną wartość diagnostyczną oznaczania stężenia badania łańcuchów lekkich neurofilamentów w rozróżnianiu chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności otępienia czołowo-skroniowego, od chorób psychicznych. Wskazane są
jednak dalsze badania na ten temat, głównie w celu dokładniejszego zbadania korelacji między stężeniem
danego biomarkera a wiekiem pacjenta.
Słowa kluczowe: demencja, otępienie czołowo-skroniowe, neurofilamenty, łańcuchy lekkie neurofilamentów
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Differentiating the behavioral variant of frontotemporal dementia with mental
diseases using the measurement of the concentration of neurofilament light chains –
a review of studies
Abstract
The diagnosis of frontotemporal dementia, and especially the behavioral variant of this disease, can be
a challenge for psychiatrists, neurologists and geriatricians. The first symptoms of this disease include
progressive personality and behavioral changes such as lack of empathy, apathy, disinhibition, in the
absence of cognitive or memory impairment, which would indicate the development of a late-onset mental
illness. Recognition of the etiology of these symptoms is extremely important because incorrect diagnosis
delays the implementation of appropriate treatment and other measures, that may improve the quality of
life of a patient with a neurodegenerative disease and his family or caregivers.
Due to the different pathogenesis of psychiatric symptoms in neurodegenerative and mental diseases,
injury to the central nervous system neurons releases chains of neurofilaments, resulting in an increase in
their levels in the cerebrospinal fluid and ultimately in the blood. For this reason, many studies have been
written on their use in the diagnosis of neurological diseases.
This paper reviews scientific publications in which the differences in the concentrations of this subunit of
neurofilaments in the blood or in the cerebrospinal fluid in patients with the behavioral variant of
frontotemporal dementia, mental disorders and in patients from control groups were checked. The results
of these scientific works indicate statistically significantly higher concentrations of the studied parameter in
patients with frontotemporal dementia than in the remaining patients.
The studies cited in this review clearly show the potential diagnostic value of the determination of the
concentration of neurofilament light chains in distinguishing neurodegenerative diseases, in particular
frontotemporal dementia, from mental diseases. However, further research on this topic is advisable,
mainly to investigate the correlation between the concentration of a given biomarker and the age of the
patient in more detail.
Keywords: dementia, frontotemporal dementia, neurofilaments, neurofilament light chain
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Układ oddechowy i przykłady (neuro) plastyczności
oddechowej w warunkach zdrowia i choroby
1. Wprowadzenie
W pracy przedstawiono budowę i czynność układu oddechowego (ang. respiratory
system) wraz z nerwową kontrolą i chemiczną regulacją procesu oddychania oraz na
tym tle zaprezentowano przykłady (neuro) plastyczności oddechowej (ang. respiratory
(neuro)plasticity). Celem pracy jest zaprezentowanie badań, z uwzględnieniem wyników
modelowych badań własnych, nad zjawiskiem (neuro) plastyczności oddechowej
w warunkach fizjologii i patofizjologii UO oraz ich znaczenia w klinice UO.
Na wstępie warto podkreślić ogromny wkład jaki do badań nad plastycznością
układu nerwowego (ang. nervous system) wniósł wybitny polski neurobiolog – twórca
Polskiej Szkoły Neurofizjologicznej i Fizjologii Mózgu – profesor Jerzy Konorski
(1903-1973), który trafnie uchwycił istotę i cechy zjawiska plastyczności komórek
nerwowych oraz podał ogólną definicję plastyczności (zgodną z klasyczną regułą
plastyczności synaptycznej Hebba):
Pierwszą własność, dzięki której komórki nerwowe reagują na nadchodzące
impulsy określonym cyklem zmian, nazywany pobudliwością. Drugą własność,
dzięki której w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombinacji,
będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające im zmiany, zmianami
plastycznymi [1-4].
Jak wskazuje profesor Małgorzata Kossut:
Ta definicja jest wystarczająco ogólna, żeby dotyczyć różnych przejawów
neuroplastyczności i różnych dróg, na których neuroplastyczność jest realizowana. Na zjawisko neuroplastyczności składa się długi szereg zmian komórkowych i molekularnych – zmieniają się synapsy, rozgałęzienia dendrytów,
liczba i kształt kolców dendrytycznych, rosną zakończenia aksonalne, zmienia
się grubość ich osłonki mielinowej, niekiedy powstają nowe neurony. Możemy
te zjawiska podzielić na plastyczność synaptyczną i zmiany strukturalne
neuronów [2].
Po ponad 70 latach definicja sformułowana przez profesora Jerzego Konorskiego
pozostaje rzeczywiście nie tylko aktualna, ale zarazem odkryto i potwierdzono jak
niezwykłą właściwością żywych organizmów jest zjawisko plastyczności, które
przejawiają zarówno komórki/ struktury układu nerwowego [5-7], jak też i pozostałych
układów organizmu [8-10]. Rezultaty badań eksperymentalnych typu in vivo, in vitro,
modelowych i obliczeniowych, jak i obserwacje kliniczne wskazują na istnienie
w układzie oddechowym (UO) różnych form plastyczności w warunkach fizjologii
i patofizjologii [11-14].
beta.sokolowska@gmail.com, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie, www. imdik.pan.pl, ORCID: 0000-0002-0547-303X.
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2. Budowa i czynność układu oddechowego
Oddychanie jest autonomiczną (rytmiczną) czynnością organizmu niezależną od
stanu świadomości i woli, zaś dowolna kontrola ruchów oddechowych umożliwia
modulację rytmicznej aktywności oddechowej podczas np. mowy, śpiewu lub gry na
instrumentach dętych [15-18].
Ogólny schemat budowy i pracy UO ilustrują rysunki 1 i 2.

Rysunek 1. Ogólny schemat (A) budowy i czynności układu oddechowego (UO) z uwzględnieniem (B)
mięśni oddechowych (opracowano na podstawie [19])

W trakcie wdychania powietrza, zanim trafi do płuc, przechodzi ono przez drogi
oddechowe, w których ulega ogrzaniu/ ochłodzeniu do temperatury ciała, zostaje nawilżone, czyli wysycone parą wodną, i „oczyszczone” dzięki przywieraniu cząsteczek
pyłu do śluzu wyściełającego błony dróg oddechowych. Krew zapewnia transport tlenu
(O2) i dwutlenku węgla (CO2) pomiędzy płucami a komórkami organizmu. Wymianę
gazów pomiędzy krwią a płucami określamy jako oddychanie zewnętrzne, zaś
pomiędzy krwią a komórkami jako oddychanie wewnętrzne.
Na układ oddechowy składają się następujące narządy: nos, gardło, krtań, tchawica,
dwa oskrzela (każde prowadzące do jednego płuca), oskrzeliki i drobniejsze drogi
oddechowe, dwa płuca i ich osłony (opłucne), mięśnie oddechowe: mięsień przepony,
mięśnie międzyżebrowe i pomocnicze mięśnie oddechowe (rys. 1-3). Ze względów
klinicznych UO dzielimy na (a) drogi oddechowe górne: nos, gardło, część krtani –
przedsionek i kieszonki krtaniowe, oraz (b) drogi oddechowe dolne: pozostała część
krtani – jama podgłośniowa, tchawica i oskrzela. Zakończenia nerwowe w krtani,
tchawicy i oskrzelach są wrażliwe na drażnienie i generują impulsy nerwowe
przesyłane przez nerwy błędne do ośrodka oddechowego w pniu mózgu wywołując
odruch kaszlowy. Średnica dróg oddechowych zmienia się pod wpływem kurczenia lub
relaksacji mięśni gładkich w ich ścianach, co powala na regulację szybkości i objętości
przepływu powietrza do płuc i w ich obszarze.
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Rysunek 2. Schemat budowy układu oddechowego i ilustracja faz wdechu i wydechu cyklu oddechowego
(opracowano na podstawie [20])

Zmiany te są pod kontrolą unerwienia autonomicznego: stymulacja przywspółczulna wywołuje zwężenie, a współczulna rozszerzenie (np. przywspółczulne włókna
nerwu błędnego powodują obkurczenie oskrzeli, a stymulacja współczulna relaksację
oskrzelowej mięśniówki gładkiej). Kolejny narząd, płuca dostarczają tlen do
organizmu i usuwają dwutlenek węgla w procesie wymiany gazowej zachodzącej na
poziomie pęcherzyków płucnych. Płuca są również miejscem produkcji i metabolizmu
wielu substancji i płynów, regulacji temperatury, reakcji immunologicznych. Drogi
oddechowe, w których nie występują pęcherzyki, stanowią obszar przewodzący
powietrze, a ich zadaniem jest doprowadzenie powietrza do strefy wymiany gazowej,
nie uczestnicząc w wymianie gazowej stanowią one anatomiczną przestrzeń martwą.
W górnych i dolnych drogach oddechowych realizowane są zatem funkcje takie jak
nawilżanie i ogrzewanie, podparcie i zachowanie ich drożności, usuwanie zanieczyszczeń
i odruch kaszlowy. Do mięśni oddechowych – tworzących mięśniową „pompę oddechową” w celu zapewnienia optymalnej wentylacji płuc – należą: mięsień przepony,
mięśnie międzyżebrowe (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz pomocnicze mięśnie oddechowe.
Przepona, główny mięsień wdechowy (unerwiony przez nerwy przeponowe), jest
kopulasto wysklepioną strukturą mięśniową, oddzielającą klatkę piersiową od jamy
brzusznej, tworząc dno klatki piersiowej i sklepienie jamy brzusznej. Spokojne oddychanie w warunkach spoczynku określane jest jako oddychanie przeponowe, 75% pracy
UO przypada wówczas na ten mięsień. Zewnętrzne mięśnie międzyżebrowe (uczestniczące
we wdechu) i przepona kurczą się jednocześnie (są doskonale skoordynowane), zwiększając wszystkie wymiary klatki piersiowej. Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne
włączają się podczas czynnego wydechu, np. w czasie wysiłku fizycznego. Pomocnicze
mięśnie oddechowe są aktywne w warunkach dodatkowego wysiłku oddechowego
(podczas hiperwentylacji). Wzmożony wdech wspomagają mięśnie mostkowo-sutkowo-obojczykowe i mięśnie pochyłe. Wzmożony wydech uaktywnia mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne, które zwiększają ciśnienie w klatce piersiowej wskutek ściskania
jamy brzusznej. Wydech przy spoczynkowym oddychaniu jest aktem biernym, jako że
rozkurcz mięśni wdechowych i siły sprężystości klatki piersiowej (siły retrakcji)
sprawiają, że UO wraca do stanu sprzed wdechu. Natomiast w warunkach forsownego
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wydechu, natężonej wentylacji lub przy zwiększonych oporach oddechowych wydech
wymaga udziału mięśni wydechowych (np. podczas śpiewu). Do mięśni wydechowych
należą: mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne, mięśnie brzucha – prosty brzucha,
skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny, poprzeczny. Aktywność tych mięśni jest
niezbędna w takich czynnościach jak działanie tłoczni brzusznej, wymioty czy kaszel.

3. Kontrola i regulacja oddychania
Kontrola i regulacja pracy układu oddechowego odbywa się przede wszystkim na
zasadzie sprzężeń zwrotnych, tzn. informacja o stanie lub potrzebie zmiany oddychania
przekazywana jest domózgowo drogami aferentnymi i integrowana w neuronalnych
ośrodkowych sieciach oddechowych i następnie dalej przekazywana odśrodkowymi
drogami ruchowymi do realizacji przez narządy efektorowe, tj. mięśnie oddechowe
i płuca [21-25]. Aktywność oddechowa podlega modulacji przez różne struktury ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i odbywa się na zasadzie odruchów oddechowych.
Mechanizmy kontrolujące i regulujące oddychanie mają zatem dwie komponenty,
pochodzące z różnych źródeł OUN, które zapewniają homeostazę metaboliczną i behawioralną. Regulacja oddychania zapewniająca prawidłowy metabolizm odbywa się (a)
na poziomie mostu (lokalizacja dwóch ośrodków oddechowych: ośrodka pneumotaksycznego hamującego neurony wdechowe i ośrodka apneustycznego pobudzającego
neurony wdechowe grupy DRG; ośrodki te pełnią funkcje przełączania wdechu na
wydech), oraz (b) rdzenia przedłużonego (opuszki) (lokalizacja ośrodkowej neuronalnej
sieci oddechowej, generującej rytm oddechowy), zaś z aktywnością organizmu związane
są modulujące oddziaływania pochodzące z różnych struktur OUN. Wśród nich czynność
tworu siatkowatego, regulującego poziom wzbudzenia OUN, ma duży wpływ na
aktualną postać rytmicznego wzorca oddechowego, który różni się w stanie czuwania
i snu fizjologicznego, czy w anestezji. Podobnie, podwzgórze, kontrolujące liczne
funkcje wśród nich krążenie, temperaturę, lokomocję, także wywiera modyfikujący
wpływ na ośrodkową i obwodową nerwowo-chemiczną regulację oddychania. Z kolei
przodomózgowie i kora mózgowa wnosi komponenty związane z dowolną regulacją
oddychania. Oddychanie świadomie kontrolowane – czyli (a) podczas mówienia,
śpiewania, (b) oddziaływania związane ze stanami emocjonalnymi (płacz, śmiech,
strach), (c) po zażyciu pewnych leków (np. środków uspakajających), podobnie jak (d)
praca intelektualna, (e) zmiany postawy ciała, (f) wysiłek fizyczny – wpływa na
generowany rytmicznie wzorzec oddechowy. Czynności te modulują głębokość i częstotliwość oddychania, a poprzez to wpływają na pracę różnych grup mięśni oddechowych dla osiągnięcia adekwatnego poziomu wentylacji płuc. Przejściowe zmiany toru
oddechowego zachodzą podczas połykania, kichania lub kaszlu. Odruch HeringaBreuera zapobiega nadmiernemu rozciągnięciu płuc, ponieważ występujące w płucach
receptory, wrażliwe na rozciąganie i powiązane z ośrodkiem oddechowym za pośrednictwem nerwu błędnego, hamują oddychanie, gdy objętość płuc zbliża się do maksimum. Odruch Breuera i Heringa służy nie tylko ograniczeniu objętości oddechowej,
lecz także integracji i koordynacji pracy przepony oraz mięśni górnych dróg oddechowych by przepływ powietrza we wdechu przebiegał płynnie. Receptory wrażliwe na
rozciąganie zlokalizowane są w mięśniówce gładkiej tchawicy i płuc. Im mniejsze jest
rozciągnięcie tkanki płucnej, tym później następuje zahamowanie wdechu i tym
dłuższy jest wdech (co w efekcie prowadzi do spowolnienia oddychania). Wyelimino100
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wanie informacji z receptorów płucnych (zniesienie odruchu Breuera-Heringa)
przedłuża wdech i prowadzi do powstania oddychania apneustycznego. W tabelach 1-3
przedstawiono charakterystykę receptorów w UO.

Rysunek 3. Ogólny schemat podstawowych elementów systemu kontroli i regulacji oddychania (opracowanie
własne)
Tabela 1. Charakterystyka receptorów dróg oddechowych

RECEPTORY

Lokalizacja

Receptory nosa

Pod błoną
śluzową

Receptory gardła

Pod błoną
śluzową

Mechaniczny

Receptory krtani

Podnabłonkowo

Receptory
tchawicy

Podnabłonkowo

Mechaniczny
Chemiczny
Zimno
Mechaniczny
Chemiczny

Receptory
oskrzelowe
szybkoadaptujące
RAR
Mechanoreceptory
SAR
Receptory
pęcherzykowe J
Receptory C

Podnabłonkowo
Śródnabłonkowo

Mechaniczny
Chemiczny

Błona właściwa

Mechaniczny
Chemiczny
Mechaniczny
Chemiczny
Obrzęk

Pomiędzy
pneumocytami
a włośniczkami
(J)
Pod błoną
śluzową (C)

Specyficzny
bodziec
Mechaniczny
Chemiczny

Źródło: opracowano na podstawie [18].
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Odruchowy efekt pobudzenia
Pogłębienie wdechu i wydechu
Spowolnienie rytmu serca
Kichanie
Pogłębienie wdechu i wydechu
Rozszerzenie oskrzeli
Spowolnienie rytmu serca
Pogłębienie wdechu i wydechu
Podwyższenie ciśnienia tętniczego
Kaszel
Pogłębienie wdechu i wydechu
Podwyższenie ciśnienia tętniczego
Kaszel
Hiperwentylacja

Spłycenie wdechu
Pogłębienie wydechu
Szybki płytki oddech
Przerwanie bezdechu
Zwiększenie aktywności ruchowej

Beata Sokołowska
Tabela 2. Charakterystyka receptorów płuc

RECEPTORY

Lokalizacja

Specyficzny bodziec

Mechanoreceptory
wolnoadaptujące

Płuca

Receptory
szybkoadaptujące

Płuca

Mechaniczne rozciąganie
tkanki płucnej i dróg
oddechowych (w wyniku
skurczu mięśni
oddechowych podczas
wdechu)
Duże inflacje płuc
Substancje drażniące
w drogach oddechowych

Odruchowy efekt
pobudzenia
Przekazują informację
o zmianach objętości płuc
do neuronów pnia mózgu
Inflacyjny i deflacyjny
odruch Breuera i Heringa
Przyspieszone oddychanie
Odruchy obronne jak:
kaszel, bezdech
Skurcz oskrzeli
Zmiany naczyniowosercowe

Źródło: opracowano na podstawie [18].
Tabela 3. Charakterystyka oddechowych chemoreceptorów ośrodkowych i obwodowych

RECEPTORY

Lokalizacja

Specyficzny bodziec

Chemoreceptory
ośrodkowe –
centralne
obszary
chemowrażliwe

Obustronnie na
brzusznobocznej
powierzchni
pnia mózgu

Chemoreceptory
obwodowe
(tętnicze)

Kłębki szyjne i
aortalne

Reagują na zmiany pH
płynu
zewnątrzkomórkowego
w ich otoczeniu oraz
podwyższone PaCO2
we krwi (hiperkapnia)
Najsilniejszym
naturalnym bodźcem
jest hipoksja
Inne to również wzrost
PaCO2 (hiperkapnia)
oraz wzrost stężenie
jonów [H+] we krwi
(kwasica oddechowa
i metaboliczna)

(Przez kłębki
szyjne
przepływa
około 80% krwi
zaopatrującej
mózg)

Odruchowy efekt
pobudzenia
Zwiększenie wentylacji płuc,
co zwrotnie prowadzi do
wypłukania nadmiaru CO2
W efekcie odpowiadają za
około 80% odpowiedzi na
CO2
Odpowiadają za 90-95%
hipoksyjnej stymulacji
wentylacji płucnej
Poza tym wpływają na
20-30% odpowiedzi
oddechowej na CO2 i H+

Źródło: opracowano na podstawie [18].

Ważnym zagadnieniem w klinice chorób układu oddechowego jest niewydolność
oddychania [26-28]. Klinicznie pojęcie niewydolności oddychania odnosi się do zaburzenia wymiany O2 oraz CO2 i dotyczy oddychania zewnętrznego. Przyczyną jej mogą
być zaburzenia czynności jednego lub kilku elementów UO, które upośledzają wymianę
gazową w płucach, prowadząc do obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2) i podwyższenia poziomu dwutlenku węgla (PaCO2) we krwi tętniczej. Ze względu na
dynamikę obserwowanych zmian gazometrycznych rozróżnia się niewydolność oddechową ostrą i przewlekłą. Ostra niewydolność oddychania, wymagająca natychmiastowej
interwencji medycznej, rozpoznawana jest w wielu różnych jednostkach chorobowych,
takich jak zespół ostrej niewydolności oddychania, kardiogenny obrzęk płuc, zaostrzenie
astmy, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Z drugiej strony, zaburzenia gazo-
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metryczne mogą rozwijać się stopniowo i być dobrze tolerowane przez chorego przez
wiele tygodni, miesięcy lub nawet lat (chorzy mogą prowadzić aktywny tryb życia,
pracować). Najczęstszą przyczyną przewlekłej niewydolności oddychania jest przewlekła
obturacyjna choroba płuc. Z patofizjologicznego punktu widzenia niewydolność oddychania jest rezultatem (a) upośledzenia czynności płuc, która prowadzi do hipoksemicznej niewydolności oddychania, lub (b) jest spowodowana upośledzeniem czynności
pompy oddechowej, co prowadzi do wentylacyjnej (hiperkapnicznej) niewydolności
oddychania. Niewydolność wentylacyjna może wystąpić również na skutek (a) zaburzeń regulacji oddychania na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, (b) schorzeń
nerwowo-mięśniowych, (c) zmęczenia mięśni wdechowych, (d) ograniczenia ruchomości
klatki piersiowej, lub (e) ciężkiej obturacji dróg oddechowych. Występująca hipowentylacja pęcherzykowa najpierw prowadzi do hiperkapnii a następnie do hipoksemii,
i jest podstawowym mechanizmem wentylacyjnej niewydolności oddychania. Ostatecznie objawy towarzyszące rozwijającej się niewydolności oddychania przekładają
się na pogorszenie jakości życia chorych.

3.1. Nerwowa regulacja oddychania
Na system kontroli i regulacji oddychania składa się kilka sprzężonych ze sobą
składowych/elementów, wśród których kluczową rolę pełnią wyspecjalizowane neurony
oddechowe uczestniczące w generowaniu i kontroli rytmicznej aktywności oddechowej. Zlokalizowane są one w kilku skupiskach, symetrycznie położonych po obu
stronach pnia mózgu, tworząc zorganizowaną neuronalną sieć oddechową, określaną
jako ośrodek oddechowy pnia mózgu. Obok tego (a) ośrodka oddechowego w pniu
mózgu (zapewniającego automatyczne sterowanie oddychaniem), wyróżnia się jeszcze
(b) ośrodki korowe (warunkujące dowolną regulację oddychania), (c) mechanoreceptory i chemoreceptory ośrodkowe i obwodowe, oraz (d) motoneurony oddechowe
wraz z unerwianymi przez nie mięśniami oddechowymi [24, 25, 29-31].
Ośrodek oddechowy pnia mózgu obejmuje dwie grupy neuronów. Pierwsza położona jest grzbietowo w rdzeniu przedłużonym (ang. dorsal respiratory group, DRG)
w okolicy jądra pasma samotnego (ang. nucleus tractus solitarius, NTS). Grupa druga
położona jest brzusznie i podłużnie w rdzeniu przedłużonym (ang. ventral respiratory
group, VRG) od górnej do dolnej jego granicy. Aktywność neuronów oddechowych
pojawia się w określonych fazach cyklu oddechowego i ma różny czas trwania, przez
co faza aktywna neuronów obejmuje cały cykl oddechowy. Brzuszna grupa oddechowa
jest czynnościowo bardziej zróżnicowana niż grzbietowa. Do grzbietowej grupy
oddechowej DRG należą przede wszystkim neurony związane z wdechem (ang. inspiration-related, IR) i z ośrodkową kontrolą czasu trwania cyklu oddechowego. Neurony
DRG zbierają i przetwarzają informację aferentną z wolno i szybko adaptujących się
receptorów płucnych i są stacją przekaźnikową głównego odruchu modulującego
oddychanie. W obrębie brzusznej grupy oddechowej VRG, związanej z kontrolą amplitudy wdechów, zlokalizowane są trzy skupiska komórek nerwowych: (a) neurony
tworzące jądro tylno-dwuznaczne (ang. nucleus retroambigualis, NRA) odpowiedzialne
za wydech (ang. expiration-related, ER), i prawdopodobnie komórki z rejonu NRA
biorą też udział w generowaniu rytmu oddechowego, (b) neurony związane z wdechem
(IR) określane jako jądro przydwuznaczne (ang. nucleus paraambigualis, NPA), oraz
(c) neurony zlokalizowane najbardziej dogłowowo w jądrze zatwarzowym (ang. nucleus
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retrofacialis, NRF), którym przypisuje się podstawową rolę w generacji rytmu oddechowego, w tym i funkcje komórek rozrusznikowych (tzw. neurony pre-Bőtzingera).
W tym rejonie obserwowane są neurony o wszystkich wzorcach aktywności. Przedstawiony kompleks sieci oddechowej ma podstawowe znaczenie w automatycznej generacji
rytmu oddechowego (rytmogenezie). Sieć neuronów wdechowych wykazuje na początku
wdechu narastającą aktywność, przekazując pobudzenie do motoneuronów mięśni
wdechowych i do ośrodka pneumotaksycznego mostu oraz działa hamująco na sieć
neuronów wydechowych. Pod koniec wdechu wyładowania grzbietowych neuronów
wdechowych zanikają, aby pojawić się ponownie jako powdechowa aktywność
wdechowa (ang. postinspiration inspiratory activity, PIIA) w pierwszej fazie wydechu.
Następnie pobudzona zostaje sieć brzusznych neuronów wydechowych. Zasadnicze
znaczenie w powstawaniu rytmu oddechowego ma grupa grzbietowa neuronów – DRG
i NTS – oraz grupa brzuszna – VRG. Ich pobudzenia, czyli wygenerowany rytm
oddechowy jest synaptycznie przekazywany do motoneuronów rdzeniowych (które
regulują rytmiczną aktywność ruchową przepony, mięśni międzyżebrowych i brzusznych)
oraz czaszkowych neuronów ruchowych (regulujących aktywność ruchową górnych
dróg oddechowych).
Generację rytmicznej ośrodkowej aktywności oddechowej przedstawiają dwie podstawowe koncepcje. Pierwsza to opisany powyżej model generatora aktywności oddechowej zakładający, że rytm oddechowy wynika przede wszystkim z wzajemnego
synaptycznego hamowania pomiędzy różnymi typami neuronów tworzących neuronalną
sieć oddechową. Druga koncepcja to model hybrydowy, który opiera się na założeniu,
że istnieją nerwowe komórki oddechowe o cechach komórek rozrusznikowych,
zlokalizowane w rejonie dogłowowej części brzusznej grupy oddechowej, w tzw.
rejonie pre-Bőtzingera (zachowują rytmiczną aktywność także przy braku hamowania)
i one zapoczątkowują procesy tworzące aktywność oddechową. Oprócz ośrodka oddechowego pnia mózgu, zlokalizowano jeszcze tzw. neurony mostowej grupy oddechowej, w większości typu tonicznego z modulacją na przejściu między fazą wdechową
a wydechową, która odpowiada za ośrodkowy mechanizm przełączający fazy cyklu
oddechowego (wdechu i wydechu). Przejście z fazy wdechu do wydechu znajduje się
zatem pod wpływem dwóch źródeł nienależących do ośrodkowej sieci oddechowej,
a są to (a) oddechowe neurony mostowe oraz (b) mechanoreceptory płucne. Rytm
oddechowy utrzymuje się nawet po całkowitym przecięciu wszystkich włókien nerwowych dochodzących do rdzenia przedłużonego, a także po przecięciu pnia mózgu
powyżej obszaru gdzie zlokalizowane są neurony ośrodka oddechowego, jakkolwiek
w tym przypadku może prowadzić to do asymetrii zarówno rytmu, jak i amplitudy
aktywności oddechowej nerwowej i ruchowej. Brak tych połączeń podwyższa próg
pobudzenia oddechowej aktywności odruchowej.
Poza regulacją automatyczną, zależną od spontanicznej i rytmicznej aktywności
kompleksów neuronalnych sieci oddechowych, istnieje także regulacja dowolna, zależna
od kory ruchowej mózgu, która przekazuje (poprzez drogi piramidowe) pobudzenia
wprost do motoneuronów mięśni oddechowych rdzenia kręgowego, bez udziału
i pośrednictwa ośrodka oddechowego pnia mózgu. Ta regulacja dowolna znika przy
braku świadomości, np. w czasie snu lub narkozy, ale również w stanach patologicznych, np. po uszkodzeniu szlaków piramidowych. Wpływ wyższych ośrodków UN na
oddychanie nie ogranicza się tylko do kory mózgowej. Dotyczy także innych struktur
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takich jak układ limbiczny (wpływ emocji), podwzgórze i układ siatkowaty. W związku
z tymi modulującymi wpływami obserwuje się zmiany częstości i głębokości oddychania
podczas różnych reakcji emocjonalno-popędowych, obronnych, seksualnych czy
termoregulacyjnych.

3.2. Chemiczna regulacja oddychania
Układ kontroli i regulacji oddychania obok nerwowej opiera się również na chemicznej
regulacji procesów oddechowych. Chemiczna regulacja oddychania polega na dostosowywaniu wentylacji płucnej do zmian ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2) i dwutlenku
węgla (PaCO2) oraz stężenia jonów wodorowych (pH) we krwi tętniczej i w płynie
mózgowo-rdzeniowym [24, 32-34]. Na zmiany te wrażliwe są chemoreceptory
oddechowe, a proces regulacji odbywa się na drodze odruchowej, kształtowanej przez
sprzężenia zwrotne (tab. 3).
Istnieją dwie odrębne pod względem morfologicznym i czynnościowym grupy
chemoreceptorów: ośrodkowe (centralne) i obwodowe chemoreceptory oddechowe.
Chemoreceptory ośrodkowe są zlokalizowane obustronnie na powierzchni brzusznobocznej rdzenia przedłużonego i znajdują się w środowisku płynu zewnątrzkomórkowego, który jest w równowadze, w warunkach stabilnych, z płynem mózgowordzeniowym. Hiperkapnia, czyli podwyższone PaCO2, nawet nieznacznie, wywołuje
natychmiastowe pobudzenie oddychania, rzędu sekund-minut, w przeciwieństwie do
zmian metabolicznych, które rozwijają się w ciągu godzin lub dni. Chemoreceptory
centralne reagują na bodziec CO2 pobudzeniem ośrodka oddechowego, wzmagając
wentylację płuc i w efekcie obniżając stężenie CO2 we krwi. Reakcja centralnych
chemoreceptorów na podwyższenie PaCO2 we krwi tętniczej jest najważniejszym
czynnikiem kontrolującym prawidłowe stężenie gazów we krwi tętniczej. Podobny,
choć słabszy jest efekt niewielkiego spadku PaO2, czyli hipoksji, ale już znaczny spadek
PaO2 przyspiesza oddychanie. Chemoreceptory ośrodkowe odpowiadają za 80%
odpowiedzi oddechowej na CO2. Pozostała część odpowiedzi pochodzi od chemoreceptorów obwodowych (tętniczych), które zlokalizowane są w kłębkach szyjnych
i aortalnych. Czynność ich polega na pobudzeniu oddychania w odpowiedzi na hipoksję.
Kłębki szyjne odpowiadają za 90-95% stymulacji oddychania pod wpływem hipoksji.
Odpowiedź kłębków aortalnych jest podobna do kłębków szyjnych, ale znacząco
słabsza, stanowi tylko 5-10% hipoksyjnej odpowiedzi oddechowej. Kłębki tętnicze
odgrywają też istotną rolę w napędzie oddechowym w przewlekłej hipoksji, przy zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej i w wysiłku fizycznym. W przeciwieństwie
do chemoreceptorów ośrodkowych, organy zawierające obwodowe chemoreceptory są
jednostkami morfologicznie zidentyfikowanymi, a generowane impulsy nerwowe są
przewodzone przez nerwy językowo-gardłowe i nerwy błędne do rdzenia przedłużonego,
stymulując znajdujący się tutaj ośrodek oddechowy, zaś w odpowiedzi następuje przyspieszenie i pogłębienie oddechów. Wysiłek fizyczny wzmaga zarówno częstość, jak
i głębokość oddechów, i jest to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie pracujących
mięśni na tlen. Aktywne mięśnie wytwarzają większe ilości CO2, który pobudza
chemoreceptory centralne i obwodowe. Zwiększona praca oddechowa utrzymuje się
nawet po przerwaniu wysiłku fizycznego, by dostarczyć więcej tlenu potrzebnego do
pokrycia „długu tlenowego”. Jest to głównie tlen niezbędny do pozbycia się produktów
przemian metabolicznych. Zauważmy też, iż regulacja oddychania różni się we śnie
i w stanie czuwania (tab. 4). W czasie snu maleje objętość oddechowa i częstość oddy105
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chania, co w konsekwencji powoduje spadek wentylacji płuc. Zmniejsza się odpowiedź
oddechowa na zmiany ciśnienia parcjalnego gazów we krwi, których poziom również
ulega zmianie (wzrasta CO2 i spada O2 ). W czasie snu maleje napięcie mięśniowe,
a na skutek zwężenia światła dróg oddechowych dodatkowo wzrasta opór dróg oddechowych, co przekłada się na obniżenie sprawności UO podczas snu i może prowadzić
do pojawienia się zaburzeń oddychania. Istotą ich są powtarzające się, trwające od
kilkunastu do kilkudziesięciu sekund okresy spłycenia lub zatrzymania oddechu, co
prowadzi do niekorzystnych następstw w postaci przebudzeń, spadku saturacji
i w konsekwencji wahań ciśnienia tętniczego i częstości rytmu serca. W stanach patologicznych, na przykład w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, astmie oskrzelowej,
czy chorobach nerwowo-mięśniowych, zmiany te są jeszcze bardziej nasilone. Chorzy
z zaburzeniami oddychania podczas snu częściej chorują na nadciśnienie tętnicze,
zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego i udar mózgu, a występująca u nich
nadmierna senność w ciągu dnia zwiększa ryzyko spowodowania wypadków w pracy
lub wypadków komunikacyjnych.
Tabela 4. Fizjologiczne zmiany w UO podczas snu względem stanu czuwania

Spadek wentylacji minutowej o około 10% (maleje objętość oddechowa i częstość oddechów)
W stadium snu REM (a) obniżenie napięcia mięśniowego oddechowych mięśni z wyjątkiem
przepony, (b) najniższa odpowiedź oddechowa na hipoksję i hiperkapnię
Wzrost poziomu PaCO2
Spadek poziomu PaO2
Zmniejszenie odpowiedzi oddechowej na wzrost PaCO2 i spadek PaO2
Podwyższenie progu wzbudzenia OUN na wzrost PaCO2
Zwiększenie oporu dróg oddechowych
Źródło: opracowano na podstawie [24].

4. Plastyczność układu oddechowego
Poznano wiele różnych form plastyczności, także i tych występujących w UO [11,
35-37]. Najbardziej powszechna jest plastyczność rozwojowa, która dotyczy przemodelowania, czyli dostosowania się rozwijającego organizmu do środowiska poprzez
bezpośrednie z nim interakcje, w ramach genetycznie sterowanego programu rozwoju
[38-40]. Bardzo ważna, z klinicznego punktu widzenia, jest plastyczność pouszkodzeniowa/ naprawcza (kompensacyjna) związana z przekierowaniem aktywności na
nieuszkodzone drogi i ewentualna naprawa/ odbudowa utraconych obszarów i funkcji
[6, 7, 11]. Równie ważna jest plastyczność indukowana intensywnym/ wzmożonym
doświadczeniem/ treningiem czuciowym lub ruchowym, a odnosi się do czynności
(doświadczeń) powtarzających się, przez co określone szlaki neuronalne ulegają wzmocnieniu [41]. Jest ona związana z uczeniem się i pamięcią, bowiem doświadczenie
modyfikuje siłę połączeń międzyneuronalnych, jak również tworzą się nowe ślady
pamięciowe i połączenia [39]. Niekiedy ze zjawiskiem plastyczności wiążą się i negatywne skutki, na przykład w plastyczności patologicznej, występującej przy powstawaniu uzależnień, epileptogenezie, w bólu neuropatycznym [42-44].
Obserwacje kliniczne, jak i eksperymentalne badania z udziałem ludzi i zwierząt
dokumentują własności plastyczne układu oddechowego wraz z towarzyszącymi im
procesami uczenia się i pamięci. Jakkolwiek mechanizm plastyczności układu regulującego oddychanie nie jest znany.
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4.1. Plastyczność rozwojowa (nerwowej) regulacji oddychania
Podobnie jak cały organizm regulacja oddychania podlega procesom rozwoju.
Zaobserwowano zmiany rozwojowe związane z dojrzewaniem zarówno na poziomie
aktywności i struktury ośrodkowej sieci oddechowej, jak i obwodowej regulacji oddychania [45-48]. Na przykład, we wczesnym okresie płodowym brak jest neuronów
o charakterze rozrusznikowym w górnym obszarze brzusznej grupy oddechowej, i nie
rejestrowano ich rytmicznej aktywności w tym rejonie. Dopiero w ostatnim etapie
życia płodowego pojawia się aktywność oddechowa typu rozrusznikowego i generacja
rytmu oddechowego zbliżonego do założeń modelu hybrydowego dla neuronalnej sieci
oddechowej. Wraz z rozwojem następują też istotne zmiany w połączeniach neuronalnych, w interakcjach synaptycznych i integracji sygnałów przekazywanych drogami
nerwowymi (przy niezmienionej szybkości przewodzenia w aksonach) do motoneuronów oddechowych. Wyrazem niedojrzałości jest wielokrotnie większe niż występujące
w dorosłym UO opóźnienie generacji potencjałów czynnościowych motoneuronów lub
aktywności motorycznej w stosunku do aktywności neuronów oddechowych w rdzeniu
przedłużonym. Kolejnym przykładem różnicy między niedojrzałością i dojrzałością
mechanizmów kontroli oddychania, związanych z obwodową regulacją oddychania,
jest siła odruchu Breuera i Heringa, która zmienia się z wiekiem. Tuż po urodzeniu
odruch Breuera i Heringa może nie występować, a w życiu płodowym znacząco fluktuuje.
Interesującym przykładem oddechowej plastyczności rozwojowej jest reakcja oddechowa na bodziec hipoksyjny (plastyczność chemoreceptorów UO). Dorosła neuronalna
sieć oddechowa znacznie łatwiej niż u noworodków ulega zahamowaniu podczas ostrej
hipoksji, a jest to wynikiem zablokowania hamowania synaptycznego oraz związanych
z wiekiem różnic w poziomie hiperpolaryzacji neuronów. Rozwojowe zmiany plastyczne dotyczą również samych motoneuronów, na przykład motoneurony nerwów
przeponowych i nerwu podjęzykowego, które przed urodzeniem nie są w pełni dojrzałe,
mają mniejszą objętość i średnicę ciał neuronów oraz słabiej rozgałęzione dendryty.
Ponadto u dorosłych prawie połowa motoneuronów przeponowych podczas wdechu
jest nieaktywna, zaś u noworodków tylko niewielki ich procent jest nieaktywny, co
wskazuje na mniejsze potencjalne możliwości ich rekrutacji i wzrostu wentylacji.
Mięsień przepony u noworodków kurczy i rozkurcza się znacznie wolniej oraz
wytwarza mniejszą siłę, co ma wpływ na osiągany niższy poziom wentylacji płuc.
Rozwojowe zmiany plastyczne dotyczą także wzorca generowanego cyklu oddechowego.
Wraz z rozwojem zmieniają się proporcje między czasem wdechu i wydechu.
Z wiekiem wdech stopniowo się wydłuża. Również przebieg aktywności oddechowej
jest inny. U dorosłych aktywność nerwu przeponowego wolno zwiększa się podczas
wdechu w wyniku zwiększenia częstotliwości wyładowań motoneuronów oraz opóźnionej ich rekrutacji, natomiast u noworodków aktywność wdechowa szybko narasta
i szybko zanika oraz większa jest liczba pogłębionych oddechów. Obserwowana jest
też większa niestabilność rytmu oddechowego podczas snu.
Rozwojowe zmiany plastyczne anatomiczne i czynnościowe układu oddechowego
zanikają w miarę jego dojrzewania.

4.2. Plastyczność układu oddechowego w odpowiedzi na bodźce ostrej
i chronicznej przerywanej hipoksji
Interesujące wyniki dotyczące plastyczności układu oddechowego dostarczają
badania nad przerywaną hipoksją (ang. intermittent hypoxia, IH) w modelach ostrej
i/lub chronicznej ekspozycji na nią (ang. acute or chronic intermittent hypoxia, AIH,
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CIH) oraz treningu z zastosowaniem IH (ang. intermittent hypoxia training, IHT),
prowadzonych zarówno z udziałem zwierząt, jak i osób zdrowych oraz pacjentów [4955]. Plastyczność nerwowej regulacji oddychania badana jest najczęściej w dwóch
modelach. Pierwszy opiera się na indukowanym zjawisku pLTF (ang. phrenic longterm facilitation), czyli oddechowej plastyczności motorycznej związanej z długotrwałą facylitacją (zwiększoną aktywnością) motoneuronów przeponowych. W drugim
modelu indukowane jest zjawisko vLTF (ang. ventilatory long-term facilitation), czyli
oddechowa plastyczność wentylacyjna związana z długotrwałym torowaniem wentylacji
płucnej. W eksperymentalnych badaniach modelowych autorki, u uśpionych spontanicznie oddychających królików, badano i opisano pogłębienie wentylacji oraz zjawisko
vLTF indukowane w odpowiedzi na ostrą przerywaną hipoksję. Zaproponowano model
AIH wg protokołu ekspozycji 5 kolejnych cykli złożonych z 1-minutowej umiarkowanej (ang. moderate) hipoksji 14% O2 (tj. faza ekspozycji bodźca, ang. stimulus
phase) i następującego po niej 3-minutowego normoksyjnego powrotu (tj. faza powrotu
po bodźcu, ang. normoxic recovery phase). Analizowano odpowiedź oddechową oceniając
poziom wentylacji minutowej (MV) i jej dwóch podstawowych składowych,
objętościowej (VT) i częstotliwościowej (f) [56, 57]. W badaniach tych odkryto, że MV
stopniowo wzrastało z każdym kolejnym cyklem hipoksyjno-normoksyjnym (ang.
progressive augmentation), a wzrost ten wspierały obie składowe wentylacyjne, VT i f.
To pogłębienie wentylacji dotyczyło zarówno fazy bodźca (hipoksji), jak i fazy
normoksyjnego powrotu (normoksji), i było większe w fazie ekspozycji bodźca.
Podwyższony poziom wentylacji utrzymywał się przez 30 minut po ostatnim cyklu
AIH, czyli wystąpiło zjawisko torowania wentylacji (ang. ventilatory long-term
facilitation, vLTF). Te obserwowane zmiany odzwierciedlają oddechową plastyczność
rozwijającą się w odpowiedzi na krótkookresowe cykle hipoksyjno-normoksyjne, i ich
korelację z liczbą cykli (rys. 4 i 5).

Rysunek 4. Ilustracja (A) modelu ekspozycji na 5 cykli AIH (ang. acute intermitent hypoxia, AIH) i
obserwowanych zmian plastycznych dla (B) wentylacji minutowej (MV) w czasie kolejnych cykli faz hipoksji
(ang. stimuli phases) i normoksyjnych powrotów (ang. recovery phases), oraz dla (C) składowych MV, czyli
objętości oddechowej (VT) i częstości oddychania (f), w eksperymentalnych badaniach autorki u uśpionych
swobodnie oddychających królików (opracowano na podstawie [56, 57])
108

Układ oddechowy i przykłady (neuro) plastyczności oddechowej w warunkach zdrowia i choroby

Rysunek 5. Ilustracja zmian plastycznych obserwowanych w modelu ekspozycji na 12 cykli AIH u człowieka
dla (A) wentylacji minutowej oraz (B) rejestracja ciśnienia parcjalnego tlenu PaO2. Podobnie jak w badaniach
prezentowanych na Rysunku 4, obserwowano progresywne pogłębienie (ang. progressive augmentation)
wentylacji minutowej w kolejnych cyklach AIH, zaś po ostatnim cyklu ekspozycji AIH jeszcze przez okres 30minut utrzymywał się jej podwyższony poziom (ang. long-term facilitation) (opracowano na podstawie [55])

Eksperymentalnie indukowane zmiany plastyczne w odpowiedzi na cykliczne epizody
hipoksji pozwalają na wgląd w uruchamiane mechanizmy na przykład obserwowanej
poprawy oddychania w treningach IH, które coraz częściej stosowane są zarówno
w fizjologii sportu, lotnictwie, treningu wspinaczkowym [58-60], jak również w praktyce
medycznej [61, 62].
Modele ekspozycji IH, takie jak AIH i CIH, pozwalają na badanie nie tylko funkcjonalnej plastyczności oddechowej, ale i występujących plastycznych zmian strukturalnych [50-52]. Prowadzone badania z udziałem ludzi, wykorzystujące proponowane
modelowe podejście do badania plastyczności oddechowej, potwierdzają dotychczasowe wyniki otrzymane w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach i w oparciu
o nie wypracowanych efektywnych procedur zastosowania przerywanych bodźców
oddechowych [55, 63-65].
Na przykład Mendonça-Junior i współpracownicy [66] w badaniach eksperymentalnych na czuwających szczurach zastosowali model AIH wg protokołu ekspozycji 10
cykli złożonych z 30-40 sekundowych faz 6%O2 (ang. severe hypoxia) i 5-minutowych
faz powrotu (po bodźcu). Po ekspozycji ostatniego cyklu AIH obserwowano przez
okres 30 minut podwyższony poziom wentylacji minutowej, ale również obecność
aktywnego wydechu. Badania te wskazują nie tylko na pogłębienie wentylacji i zjawisko vLTF indukowane ekspozycją AIH, ale dodatkowo pokazano iż jest ono
powiązane z generowaniem aktywnego wydechu poprzez uruchamiane mechanizmy
zależne od aktywacji receptorów serotoninowych. Z kolei wyniki badań eksperymentalnych Nichols i Mitchell [67] sugerują, że istnieją odrębne mechanizmy, które
prowadzą do zjawiska plastyczności motoneuronów przeponowych, pLTF (ang. phrenic
long-term facilitation), indukowanego przez umiarkowaną (moderate) bądź wysiłkową
109

Beata Sokołowska

(severe) ekspozycję AIH. Dotychczasowe wyniki badań pokazują, iż odkryte zjawisko
vLTF jest przykładem neuroplastyczności w UO, które przyczynia się do wzrostu
wentylacji płuc po ekspozycji na IH zarówno u osób zdrowych, jak i obserwowane jest
w różnych grupach chorych. Ponadto sugeruje się, że do pełnej ekspresji vLTF u ludzi
konieczne jest utrzymujące się pewne „tło” hiperkapniczne. Vermeulen i współpracownicy [68] w swoich badaniach testowali efekty zastosowania takiego modelu ostrej
przerywanej hipoksji hiperkapnicznej (ang. intermittent hipercapnic hypoxia, IHH) dla
indukcji zjawiska vLTF, badano czy jest konieczne „tło” oraz jaki jest udział
obwodowych chemoreceptorów w ekspresji vLTF, u zdrowych mężczyzn i kobiet.
Zaproponowany i zastosowany protokół IHH pozwolił na wywołanie vLTF, zaś zahamowanie napędu ze strony obwodowych chemoreceptorów (poprzez zastosowanie
w ich modelu warunków hiperoksji w miejsce normoksyjnych interwałów) wyraźnie
osłabiło wielkość vLTF, ale nadal utrzymywała się facylitacja wentylacji, wskazując
tym samym na udział komponenty pochodzącej z OUN w zjawisku vLTF. Ponadto
badania te sugerują, że mężczyźni i kobiety rozwijają podobny wzorzec vLTF, ale
uruchamiane strategie są różne. Ostatnie badania Welcha i współpracowników [69]
przedstawiają odpowiedzi oddechowe na ekspozycję przerywanej hiperkapnicznej
hipoksji u ludzi w kontekście także ośrodkowej (korowej) plastyczności neuronalnej.
Zaś grupa Keough’a [70] opisała zmiany plastyczne krążeniowo-oddechowe obserwowane u osób zdrowych po ekspozycji na dwa różne protokoły AIH. Puri i współpracownicy [49] w swojej pracy przeglądowej poddali analizie wyniki badań nad plastyczną
odpowiedzią układów oddechowego, autonomicznego i sercowo-naczyniowego na
ekspozycję przerywanej hipoksję u ludzi, wskazując na jej potencjał terapeutyczny.
Reasumując, odkryte i badane formy plastyczności układu oddechowego, jak np.
pogłębiona (hipoksyjna) odpowiedź oddechowa oraz długotrwałe torowanie (facylitacja)
wentylacji i aktywności mięśni górnych dróg oddechowych, odgrywają istotną rolę
w badaniach nad zaburzeniami oddychania podczas snu oraz po uszkodzeniu rdzenia
kręgowego. W perspektywie poszukiwania nowych skutecznych metod leczenia i rehabilitacji tego typu schorzeń wskazuje się na obiecujący potencjał terapeutyczny modelu
ekspozycji na przerywaną (łagodną bądź umiarkowaną) hipoksję (zarówno modeli
krótkotrwałej AIH, jak i modeli stosowania cyklicznej ekspozycji AIH w kolejnych
dniach/ tygodniach). Zaobserwowano, iż zastosowanie/ włączenie procedur przerywanej
hipoksji w konwencjonalnej terapii oddechowej wywiera korzystny wpływ terapeutyczny poprzez indukowanie procesów poprawy funkcjonalnej i regeneracji w UO
i w innych powiązanych z nim układach organizmu.
Kolejnym interesującym przykładem plastyczności UO jest plastyczność mięśni
oddechowych i ośrodków koordynujących ich pracę.

4.3. Plastyczność mięśni oddechowych i ośrodków koordynujących ich
czynność
Mięśnie oddechowe ze względu na swoje właściwości morfologiczne, histochemiczne i embriologiczne są mięśniami poprzecznie prążkowanymi, których nieprzerwana
praca (podobnie jak praca serca) jest konieczna dla zachowania homeostazy organizmu
[71-74]. Mięśnie oddechowe są również jedynymi mięśniami szkieletowymi podlegającymi zarówno świadomej, jak i automatycznej kontroli OUN. Otrzymują impulsy
nerwowe z okolic opuszki (rdzenia przedłużonego), jądra migdałowatego, podwzgórza,
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mostu i móżdżku. O ich właściwościach mechanicznych decyduje rodzaj i skład
tworzących je włókien mięśniowych; przeponę i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
klasyfikuje się między wolnym i szybkim typem mięśni [75]. U człowieka kompozycja
włókien mięśniowych przepony jest następująca: 55% stanowi typ I (włókna mięśniowe
wolnokurczące się, oksydacyjne o wysokiej odporności na zmęczenie), 21% typ IIa
(szybkokurczące się, oksydacyjno-glikolityczne, o dużej wytrzymałości na zmęczenie)
i 24% typ IIb (szybkokurczące się, glikolityczne, o niskiej oporności na zmęczenie),
zaś skład włókien mięśni międzyżebrowych zewnętrznych to: 62% typ I, 17% typ IIa
i 21% typ IIb. Czynność przepony, mięśni międzyżebrowych oraz mięśni pomocniczych
jest doskonale skoordynowana podczas oddychania. Nerwowa kontrola aktywności
mięśni oddechowych jest ściśle powiązana z chemiczną regulacją oddychania dla
utrzymania ciśnień parcjalnych gazów krwi tętniczej w ściśle określonych granicach,
które u dorosłej młodej zdrowej osoby wynoszą: PaO2=95,5±5 mmHg, PaCO2=40 ±5
mmHg oraz pH =7,40 ±0,05. Ten bardzo precyzyjny system może ulec rozregulowaniu
w wyniku dysfunkcji/ deficytów/ upośledzenia czynności mięśni oddechowych. Z kolei
zmniejszenie siły wytwarzanej przez mięsień może być skutkiem patologicznych
zmian (a) w obrębie samego mięśnia, (b) zmian na poziomie układu nerwowego
kontrolującego i koordynującego jego czynność, lub (c) wynikać z obciążenia go
nadmierną pracą, co występuje w warunkach zmian o charakterze obturacyjnym lub
restrykcyjnym w UO, a w konsekwencji zmęczenie mięśni może doprowadzić do
niewydolności oddychania. Wywołanie zmęczenia wszystkich mięśni wdechowych nie
wpływa w istotny sposób na czynność mięśniowej pompy oddechowej oraz na odpowiedź wentylacyjną UO, jeśli intensywność wysiłku jest łagodna lub umiarkowana.
W przypadku wysiłku o dużej intensywności zmienia się wzorzec oddychania, następuje
przyspieszenie i spłycenie oddychania, nieznacznie maleje objętość oddechowa i dzięki
rekrutacji mięśni wydechowych, odpowiedź wentylacyjna na CO2 jest utrzymywana na
stałym poziomie, pomimo znacznego osłabienia kurczliwości mięśni wdechowych po
ich zmęczeniu. Ten system regulacji oddychania w różnych warunkach zmęczenia
mięśni wdechowych, i ogólniej oddechowych, doskonale ilustruje plastyczność ośrodków
koordynujących oddychanie, która wyraża się różnicowaniem (zmianami) napędu
oddechowego skierowanego do mięśni oddechowych, adekwatnie do ich pracy, dla
zapewnienia homeostazy oddechowej organizmu. Wywołanie zmęczenia wszystkich
mięśni wdechowych, nasila rekrutację mięśni wydechowych i zmniejsza pracę wykonywaną przez mięśnie wdechowe, prowadząc (najczęściej) do szybkiego i płytkiego
oddychania. Sugeruje się, że to szybkie i płytkie oddychanie może nie być przejawem
zmęczenia mięśni wdechowych, ale wręcz przeciwnie jest sposobem na jego uniknięcie.
Interesującym przykładem plastyczności mięśni oddechowych jest czynność głównego mięśnia wdechowego przepony badana w różnych warunkach, także tych zaburzających jego funkcjonowanie.

4.3.1. Przepona główny mięsień oddechowy, zaburzenia czynności
i plastyczność
Jak przedstawiono, w układzie oddechowym kluczowym mięśniem wdechowym
jest przepona, która wraz z pompą oddechową umożliwia wentylację płuc [76-79].
Pełni ona również inne funkcje poza oddechowymi [80-83]. Na przykład przepona pomaga
utrzymać właściwą postawę ciała, jako że stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa
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podczas wykonywania rozmaitych czynności ruchowych. Odgrywa także ważną rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu układu naczyniowego i limfatycznego, a także uczestniczy w czynnościach żołądkowo-przełykowych, takich jak połykanie, wymiotowanie.
Jest również barierą antyrefluksową. Nie bez znaczenia, ze względu na starzenie się
współczesnych społeczeństw, są procesy starzenia się UO, dotyczące również mięśni
oddechowych, w tym i tak ważnego mięśnia przepony. W populacji osób starszych
obserwuje się spadek jej ogólnej siły o 30% (zmniejsza się też siła pozostałych mięśni)
i postępuje proces adaptacji przepony do tych procesów oraz różnych dolegliwości
i schorzeń współistniejących, takich jak ból pleców, zmiany emocjonalne [84-86].
Przeponę unerwiają nerwy przeponowe utworzone z korzeni ruchowych segmentów C3-C5 rdzenia kręgowego u ludzi (rys. 6A). Włókna mięśniowe przepony
należą do odpornych na zmęczenie. Czynność tego mięśnia jest efektem czynności
„połówek” mięśnia lewej i prawej, posiadających własne unerwienie przez lewy i prawy
nerw przeponowy, a których odgałęzienia przenikają się na obszarze granicy obu stron
[87-89]. Fakt ten wykorzystano w eksperymentalnych badaniach modelowych autorki
nad odpowiedzią oddechową po stopniowym wyłączaniu funkcji przepony poprzez
postępujące odnerwianie kolejnych gałązek nerwów przeponowych, od (a) nieznacznego
jednostronnego i/lub obustronnego, (b) jednostronnego porażenia, następnie (c) znaczącego obustronnego porażenia z zachowaniem niewielkiej jego funkcjonalności, aż
do (d) całkowitego wyłączenia funkcji po obustronnym porażeniu i przejściu na oddychanie torem brzusznym. W tym eksperymentalnym modelu obserwowano funkcjonalną
plastyczność mięśnia przepony przejawiającą się (a) w różnym zachowaniu jej lewej
i prawej połowy na stopniowe odnerwianie wraz z przejmowaniem funkcji przez włókna
mięśniowe nieodnerwionego obszaru mięśnia, oraz (b) oceniano wpływ tak postępującej dysfunkcji przepony na wentylację płuc i generowany wzorzec oddechowy, oraz
efektywność uruchamianych funkcjonalnych zmian plastycznych o charakterze
kompensacyjnym [90-93].
Rysunek 6 i tabela 5 przedstawia położenie przepony, jej unerwienie oraz przykłady
chorób powodujących zaburzenia jej czynności, które nie są bezpośrednio związane
z wrodzonymi wadami anatomicznymi samej przepony.
Ogólnie dysfunkcja/ niewydolność przepony może wynikać z częściowego osłabienia jej siły skurczu objawiającego się zmniejszeniem możliwości generowania ciśnienia
w jamie brzusznej, aż do całkowitej utraty zdolności do skurczu w warunkach porażenia
mięśnia. Osłabienie przepony może dotyczyć jednej strony lub być obustronne (tab. 5).
Jak zilustrowano na rysunku 6, przyczynami niewydolności przepony mogą być
choroby metaboliczne, zapalne, zmiany pourazowe i pooperacyjne, powikłania wentylacji mechanicznej, neuropatie i miopatie lub inne choroby, które zwiększają wentylację
płuc. Pacjenci z jednostronnym porażeniem przepony zwykle nie mają objawów klinicznych w spoczynku, jednak mogą odczuwać duszność wysiłkową lub ograniczenie
wydolności fizycznej i szybkie zmęczenie (tab. 5). Pacjenci z obustronnym porażeniem
lub głębokim niedowładem przepony częściej mają objawy kliniczne pod postacią
duszności lub nawracających epizodów niewydolności oddechowej (tab. 5). W przypadku jedno- lub obustronnego porażenia przepony wśród przyczyn powodujących
porażenie mogą być zabiegi chirurgiczne przeprowadzane na klatce piersiowej, kręgosłupie szyjnym, bądź urazy szyi, przewlekłe choroby nerwowo-mięśniowe. Pacjenci
z obustronnym porażeniem przepony są bardziej narażeni na hipowentylację podczas
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snu i zaburzenia snu. Wstępnymi objawami u nich są zmęczenie, nadmierna senność
w ciągu dnia, stany depresyjne, poranne bóle głowy i częste nocne przebudzenia.
Dodatkowymi objawami może być częściowa niedodma płuc, infekcje dolnych dróg
oddechowych.

Rysunek 6. Ilustracja (A) położenia i unerwienia głównego mięśnia oddechowego przepony oraz (B)
przykłady możliwych jej zaburzeń/ niewydolności wynikających z różnych urazów, dysfunkcji i schorzeń
organizmu (opracowano na podstawie [81, 94])
Tabela 5. Porównanie jedno- i obustronnego porażenia przepony

Diagnostyka i leczenie
Objawy

Badanie przedmiotowe
Badania dodatkowe
Pojemność życiowa (%
wartości należnej)
Zmniejszenie pojemności
życiowej w pozycji na
wznak
Powikłania

Leczenie
Leczenie chorób
współistniejących
Leczenie zaburzeń

Obustronne porażenie
przepony
Duszność spoczynkowa,
duszność o nieustalonej etiologii,
duszność wysiłkowa, objawy
ogólne, duszność podczas
wchodzenia do wody,
niewydolność oddechowa,
Paradoksalne ruchy oddechowe
jamy brzusznej

Jednostronne porażenie
przepony
Bezobjawowa lub
skąpoobjawowa niewyjaśniona
duszność, ograniczenie
wydolności fizycznej

<50%

>70%

30-50%

10-30%

Częste epizody hipowentylacji w
trakcie snu, niedodma, zapalenia
płuc, niewydolność oddechowa

Sporadyczne epizody
hipowentylacji w trakcie snu

Tak

Tak

Tak

Tak
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metabolicznych
Plastyka przepony
Stymulacja nerwu
przeponowego

Niezalecana
Tak u pacjentów z wysokim
uszkodzeniem rdzenia
kręgowego

Może być pomocna
Nie

Źródło: opracowano na podstawie [94].

Wyniki eksperymentalnych badań autorki [90-93] oraz podobnych badań z zastosowaniem eksperymentalnego modelu stopniowego porażania/ dysfunkcji przepony [9597], jak też obserwacje kliniczne u pacjentów z różnymi zaburzeniami czynności
przepony [77, 81, 98] pokazują, iż uruchamiane są różne strategie kompensacji różnego
stopnia dysfunkcji głównego mięśnia wdechowego. Po porażeniu przepony najskuteczniejsze są te z nich, w których wzrasta składowa częstotliwościowa oraz następuje
przejście z toru oddychania przeponowego na brzuszny. W warunkach zachowania
częściowej funkcji przepony (mięsień niecałkowicie porażony, na przykład jednostronnie odnerwiony) następuje osłabienie skurczu strony odnerwianej z jednoczesnym
wzrostem aktywności nieodnerwionej jej części, np. w eksperymentach ostrych [90,
93]. Z upływem czasu możliwe jest odtworzenie i powrót czynności dysfunkcyjnej
strony/ części przepony. Na rysunku 7 zilustrowano takie spontanicznie uruchamiane
zmiany plastyczne, na przykładzie aktywności elektromiograficznej (EMG), po stronie
kontralateralnej (rys. 7A) oraz ipsilateralnej (rys. 7B) jednostronnego odnerwienia
przepony, w okresie po 1 godzinie, kilku dniach oraz po miesiącu, w mysim modelu
niecałkowitego przerwania (hemisekcji) rdzenia kręgowego na poziomie C2 kręgów
szyjnych, w badaniach Michel-Flutot i współpracowników [99]. Urazy takie prowadzą
do poważnych deficytów neuromotorycznych, w tym i do niewydolności oddechowej.
Spontaniczna pourazowa plastyczność funkcjonalna, obserwowana po stronie kontrlateralnej do uszkodzenia, wynika ze skrzyżowania nerwów przeponowych, i opisywana
jest jako zjawisko crossed phrenic phenomenon [100-102].

Rysunek 7. Przykładowy zapis aktywności głównego mięśnia wdechowego przepony i spontanicznych
pourazowych zmian plastycznych pojawiających się zarówno po stronie nieodnerwionej (kontralateralny
kompensacyjny wzrost aktywności EMG) oraz po stronie odnerwionej (ipsilateralny powrót utraconej
czynności) w mysim modelu częściowego przerwania (hemisekcji C2) rdzenia kręgowego
(opracowano na podstawie [99])
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W kontekście przedstawionych przykładów plastyczności oddechowej dotyczącej
funkcjonowania mięśniowej pompy oddechowej w warunkach zaburzających jej pracę
oraz odkrytej plastyczności odpowiedzi oddechowej na przerywaną ekspozycję na
hipoksję IH, warto wskazać na obiecujące wyniki dotyczące możliwości wykorzystania tych badań w praktyce klinicznej. Zauważmy, że niewydolność oddechowa jest
główną przyczyną śmierci na przykład w stwardnieniu zanikowym bocznym (ang.
amyotrophic lateral sclerosis, ALS) [103-106]. Ponieważ nie są dostępne jak dotąd
skuteczne terapie mające na celu zachowanie niezależnego oddychania, istnieje ciągle
potrzeba opracowania nowych terapii w celu zachowania lub przywrócenia zdolności
oddychania [107-109]. Podobną sytuację poważnej dysfunkcji oddechowej i zgonu
z powodu niewydolności oddechowej obserwujemy u pacjentów po przerwaniu rdzenia
kręgowego na poziomie wysokich kręgów szyjnych. U tych pacjentów zastosowanie
ekspozycji na przerywaną hipoksję w podejmowanej przez nich terapii jednoznacznie
dowodzi, iż jest to obiecujący kierunek w celu poprawy zaburzonych funkcji oddechowych. Do podobnych wniosków prowadzą wyniki aktualnie prowadzonych badań nad
poważnymi zaburzeniami funkcji oddechowych w ALS. Na przykład zastosowanie modelu
ekspozycji AIH indukuje korzystne oddechowe zmiany plastyczne w eksperymentalnych
zwierzęcych modelach ALS, ale również może przywrócić/ poprawić zdolność oddychania u osób z ALS. Sajjadi i współpracownicy [110] przeprowadzili interesujące
badanie w dwóch grupach: (a) pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym i (b)
kontroli osób zdrowych, których poddano ekspozycji na (a) „rzeczywisty” AIH (zastosowano 15 cykli epizodów hipoksyjnych 1-min 10% O2 przedzielonych 2-min okresami
normoksji), oraz (b) „normoksyjny” („pozorny”) AIH (w tej wersji 15 cykli odpowiadało po prostu „ciągłej” normoksji, jako że podawano ją zarówno w 1-minutowych
fazach „bodźca”, jak i 2-minutowych fazach „powrotu po bodźcu”). Monitorowano
i oceniano aktywność podczas spokojnego oddychania prawej i lewej przepony,
drugiego mięśnia przymostkowego, mięśnia pochyłego i mostkowo-obojczykowosutkowego. Zaproponowany przez badaczy protokół ekspozycji AIH indukuje zjawisko
vLTF, zaobserwowano wzrost aktywności mięśni oddechowych podczas spokojnego
oddychania u pacjentów z ALS i w grupie zdrowej kontroli. Nie obserwowano u żadnego
z badanych jakiegokolwiek dyskomfortu z powodu podanej ekspozycji na przerywaną
hipoksję, jak też nie wystąpiły działania niepożądane. Te wstępne obiecujące wyniki
sugerują, iż zastosowanie modelu z ekspozycją na AIH może być bezpieczną metodą
na zwiększenie aktywności mięśni wdechowych podczas spokojnego oddychania
u pacjentów z ALS.
Niemniej jednak, w perspektywie wykorzystania w praktyce klinicznej ekspozycji
na przerywaną hipoksję niezbędne są dalsze badania nad określeniem warunków najefektywniejszych i bezpiecznych zaleceń/ protokołów ekspozycji na tego typu
chemiczne bodźce oddechowe. Dotychczas nie opracowano standardów postępowania
z takimi bodźcami. Stąd nadal prowadzone są intensywne badania z zastosowaniem
zarówno modeli eksperymentalnych, jak i badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami
funkcji oddechowych.
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5. Podsumowanie
Nerwowa i chemiczna regulacja oddychania zapewnia prawidłową czynność oddechową. Precyzyjna regulacja dotyczy czynności mięśni oddechowych, drożności górnych
dróg oddechowych, wzajemnych relacji między chemoreceptorami oddechowymi
a efektorami (mięśniami oddechowymi i płucami). Źródła automatyzmu rytmu oddechowego lokalizowane są obecnie w określonych rejonach mostu i pnia mózgu, ale ich
mechanizmy są nadal nieznane. W klinice chorób układu oddechowego diagnozowane
są częste zaburzenia w nerwowej i/lub chemicznej regulacji oddychania. Ich objawem są
stany niedotlenienia oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Istotnym problemem są zaburzenia oddychania podczas snu związane z regulacją światła górnych dróg
oddechowych, czy niewydolność mięśni oddechowych. Zaburzenia te prowadzą do
dysfunkcji szeregu organów i narządów, z których najgroźniejsze są powikłania sercowonaczyniowe. Z drugiej strony zmieniona odpowiedź na hipoksję, np. jej osłabienie lub
brak, może zapowiadać niewydolność oddechową z hipoksemią i jej narządowymi
powikłaniami, szczególnie gdy towarzyszą temu zaburzenia mechaniki układu oddechowego, jak to ma miejsce w astmie, czy w obturacyjnych chorobach płuc.
Odkryta i intensywnie badana plastyczność oddechowa jest równie ważna jak
badania nad plastycznością układu nerwowego, a warto podkreślić, iż to UN sprawuje
kontrolę i reguluje pracę UO dla zapewnienia optymalnej wymiany gazowej pomiędzy
organizmem a otoczeniem, zaś „dostosowawcze” kompensacyjne/ adaptacyjne zmiany
plastyczne w odpowiedzi bądź na bodźce oddechowe, bądź na inne bodźce pośrednio
oddziaływujące na oddychanie również wpływają na tę nerwową i chemiczną regulację
procesów oddechowych organizmu, ale mechanizm plastyczności układu regulującego
oddychanie nadal nie jest poznany.
W poszukiwaniu skutecznych metod terapii/ rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami
oddychania bardzo obiecujące są zastosowania przerywanych chemicznych bodźców
oddechowych, a wśród nich szczególną uwagę koncentruje się na modelu ekspozycji
z AIH. Zarówno badania własne autorki, jak i przegląd badań eksperymentalnych
i klinicznych, w tym szczególnie ostatnie odkrycia dokumentują, iż w istocie ludzie
i zwierzęta z dysfunkcją/ niewydolnością oddechową związaną z urazem/ chorobą UN,
są w stanie rozwinąć szybką kompensację takich schorzeń. Ponadto wskazują one, że
kompensacja związana z niedotlenieniem ogólnoustrojowym jest silnym przejawem
plastyczności neuronów oddechowych i powiązanych z nimi struktur i narządów.
Plastyczność wywołana niedotlenieniem wpływa na UN na wszystkich jego piętrach,
w tym tych, które regulują aktywność (ruchową) mięśni, czego przejawem jest
plastyczność mięśni oddechowych, czy kończyn. Ostatnie badania nad wpływem
przerywanej hipoksji, zarówno w ostrym modelu ekspozycji AIH, jak i w modelu
chronicznym CIH, pozwoliły dokonać ważnych odkryć, iż IH poprawia funkcjonowanie UO w zwierzęcych modelach urazu rdzenia kręgowego oraz u osób z urazami
kręgosłupa. Znaczenie zjawiska/ modelu ekspozycji na bodźce AIH jako interwencji
terapeutycznej wymaga jeszcze dogłębnego badania i poznania mechanizmów oraz
efektów, ale już pokazano, iż jest dobrze tolerowana i może być bezpiecznie stosowana
u ludzi. Ponadto, efekty ekspozycji na AIH pojawiają się szybko i utrzymują przez
kilka godzin, co zwiększa prawdopodobieństwo, że interwencja tego typu może służyć
jako mechanizm przygotowawczy dla ułatwienia podejmowanej konwencjonalnej
terapii oddechowej po urazach neurologicznych u człowieka. A nawet jak się wydaje
116

Układ oddechowy i przykłady (neuro) plastyczności oddechowej w warunkach zdrowia i choroby

jest równie obiecująca w chorobach nerwowo-mięśniowych, np. typu stwardnienia
zanikowego bocznego, jako wsparcie w podejmowanej terapii oddechowej tych pacjentów.
Reasumując, badania nad neuroplastycznością mózgu, UN to niezwykle fascynujący obszar dociekań naukowo-badawczych, zaś poszerzenie go o nowe niezwykłe
odkrycia dotyczące (neuro)plastyczności oddechowej, czyli własności plastycznych
kolejnego szczególnie ważnego układu dla podtrzymania (homeostazy) funkcji
życiowych jakim jest układ oddechowy, jest szczególnie ważne z punktu widzenia
praktyki medycznej, gdy dochodzi do zaburzeń oddechowych. W perspektywie model
ekspozycji na przerywaną hipoksję IH, typu AIH, CIH, czy ich wariantów lub
modyfikacji z włączeniem i innych bodźców, staje się istotną i dostępną, także nie
kosztowną metodą/ modelem wywoływania i badania zjawiska plastyczności oddechowej, a dodatkowo zawiera w sobie obiecujący i bezpieczny potencjał terapeutycznorehabilitacyjny, na co wskazują już wyniki prób eksperymentalnych i klinicznych.
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Układ oddechowy i przykłady (neuro) plastyczności oddechowej w warunkach
zdrowia i choroby
Streszczenie
W pracy przedstawiono budowę i czynność układu oddechowego (UO) wraz z nerwową kontrolą i chemiczną regulacją procesu oddychania oraz na tym tle zaprezentowano przykłady (neuro) plastyczności
oddechowej. Przedstawiono również wyniki własnych eksperymentalnych badań modelowych nad oceną
odpowiedzi oddechowej (a) na stopniowe odnerwianie głównego mięśnia wdechowego przepony aż do
jego całkowitego porażenia, oraz (b) na ekspozycję przerywanej hipoksji w modelu AIH (ang. acute intermittent hypoxia). W obu zaproponowanych podejściach modelowych obserwowano oddechowe funkcjonalne
zmiany plastyczne, (a) kompensacyjną plastyczność mięśnia przepony po stopniowym wyłączaniu jej
czynności, i analizowano wynikające stąd zmiany wzorca oddechowego, wentylacji minutowej i jej składowych objętościowej i częstotliwościowej, oraz (b) w zaproponowanym eksperymentalnym modelu AIH
zaprezentowano oddechowe zmiany plastyczne jako pogłębienie wentylacji z każdym cyklem AIH (ang.
progressive augmentation) oraz indukcję zjawiska vLTF (ang. ventilatory long-term facilitation). Przegląd
literatury pokazuje, że wyniki dotyczące plastyczności układu oddechowego, w tym eksperymentalne
procedury oraz testowane protokoły doświadczalne znajdują odzwierciedlenie już w badaniach z udziałem
zarówno osób zdrowych, jak i chorych z zaburzeniami oddychania, szczególnie z tymi związanymi
z niewydolnością mięśni oddechowych. Aktualnie prowadzone badania z zastosowaniem różnych modeli
z ekspozycją na przerywaną hipoksję odkrywają obiecujący potencjał terapeutyczno-rehabilitacyjny
kryjący się w takim podejściu, szczególnie zaś w plastyczności odpowiedzi oddechowej na AIH, poprzez
indukowanie procesów poprawy oddychania i regeneracji w UO.
Słowa kluczowe: (neuro)plastyczność układu oddechowego, modele plastyczności oddechowej, plastyczność
mięśnia przepony, przerywana hipoksja

The respiratory system and examples of the respiratory (neuro) plasticity
in health and disease
Abstract
The paper presents the structure and function of the respiratory system as well as the nervous control and
chemical regulation of breathing processes, including examples of (neuro) respiratory plasticity. The results
of own experimental model studies assessing the respiratory response to (a) gradual denervation of the
main inspiratory muscle of the diaphragm to its complete paralysis, and (b) exposures to intermittent
hypoxia in the AIH model (acute intermittent hypoxia) are also presented. In both proposed modeling
approaches, respiratory plasticity changes were observed, such as (a) the compensatory plasticity of the
diaphragm muscle after its gradual paralysis and the resulting changes in the breathing pattern, minute
ventilation and its tidal volume and frequency components were analyzed, and (b) in the proposed
experimental AIH model the presentation of respiratory plasticity as a progressive augmentation of
ventilation with each cycle of AIH and induction of vLTF phenomenon (ventilatory long-term facilitation).
A review of the literature shows that the experimental results of the plasticity of the respiratory system,
including experimental procedures and tested protocols, are already reflected in studies both in healthy
subjects and in patients with respiratory disorders, especially those associated with respiratory muscle
insufficiency. Current studies using various models of exposure to intermittent hypoxia reveal a promising
therapeutic and rehabilitation potential hidden in such the approach, especially in the plasticity of the
respiratory response to AIH, by inducing improvement and regeneration processes in the respiratory system.
Keywords: respiratory (neuro) plasticity, respiratory plasticity models, diaphragm plasticity, intermittent
hypoxia
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Wpływ kwasu betulinowego
na ostrą i przewlekłą białaczkę szpikową
1. Kwas betulinowy – pochodna betuliny
Narastające problemy terapeutyczne wielu chorób nowotworowych powodują, iż
coraz częściej zwraca się uwagę na substancje pochodzenia naturalnego, w tym triterpenoidy, najczęściej poddawane badaniu pod względem możliwych właściwości terapeutycznych. Do wspomnianej grupy związków należą triterpeny pentacykliczne wśród,
których wyróżnia się: typ lupanu (betulina, kwas betulinowy, lupeol), oleananu
(β-amyrynyna, erytrodiol, kwas oleanolowy), ursanu (kwas ursolowy, uwaol, α-amyryna),
taraksastanu (taraksasterol) oraz tarakseranu (tarakserol) [1-4]. W niniejszej pracy zostaną omówione antynowotworowe właściwości pochodnej betuliny – kwasu betulinowego.
Betulina, 3-lup-20(29)-eno-3β,28-diol, jest pentacyklicznym triterpenoidem, pierwszy
raz wyizolowanym w 1788 roku przez Lowitza [5-7]. Do chwili obecnej wykryto
obecność betuliny w następujących gatunkach brzozy z rodziny Betulaceae: Betula
pendula, Betula platyphylla, Betulla alba oraz Betulla pubescent, a ponadto w Zizyphus
mauritiana, Diospyros leucomelas, Nelumbo nucifera, korze Trochodendron aralioides
oraz Ziziphus vulgaris var [5,8]. Z uwagi na obecność grupy izopropylenowej przy
C19 oraz grup hydroksylowych przy C3 oraz C8, istnieje możliwość uzyskania pochodnych betuliny. Wprowadzenie do betuliny podstawników z potrójnym wiązaniem
powoduje istotne zwiększenie cytotoksyczności związku. Betulina wykazuje szerokie
spectrum działania biologicznego, w tym działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwnowotworowe [9-13].
Kwas betulinowy (3β-hydroksylup20(29)en-28-wy będący pochodną betuliny, występuje głównie w korze brzozy, jednakże w śladowych ilościach. Wykazano iż stężenie
karboksylowej pochodnej betuliny w korze brzozy oscyluje w granicach od 0.002% do
2%. Wydajność ekstrakcji jest w dużej mierze zależna od metody i zastosowanego
rozpuszczalnika [14-18]. Kwas betulinowy został wyizolowany również z kory platanu
(ang. Platanus acerifolia) [19,20].
Z uwagi na niską wydajność ekstrakcji BA z roślin, alternatywną metodą pozyskiwania omawianego związku jest synteza chemiczna. Jedną z metod jest utlenianie
betuliny, wykorzystując odczynnik Jonesa składający się z trójtlenku chromu CrO3
oraz kwasu siarkowego H2SO4 w acetonie, utrzymany w temperaturze 0℃. Wspomniana
metoda polega na utlenianiu betuliny do kwasu betulonowego, który w kolejnym
etapie jest redukowany przez borowodorek sodu NaBH4 w tetrahydrofuranie [14, 21].
Wśród triterpenów pentacyklicznych, kwas betulinowy charakteryzuje się najwyższą
aktywność biologiczną. Związek ten skupił uwagę wielu naukowców na całym świecie
d201010@365.sum.edu.pl, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Zakład
Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
2 jgola@sum.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
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i stał się przedmiotem badań w kontekście wielu nowotworów. BA posiada szereg
cennych właściwości, w tym m.in. wykazuje działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne, hepatoochronne oraz przeciwmalaryczne. Szczególnie ważną właściwością
jest działanie przeciwnowotworowe, które wynika m.in. ze zdolności hamowania
angiogenezy, pobudzania apoptozy czy indukcji powstawania wolnych rodników [22].
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dostępnej wiedzy na temat wpływu kwasu
betulinowego na komórki nowotworowe, w kontekście dwóch schorzeń hematoonkologicznych: ostrej i przewlekłej białaczki szpikowej.

2. Białaczki szpikowe
2.1. Ostra białaczka szpikowa
Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia, AML) należy do złośliwych nowotworów układu krwiotwórczego. W trakcie rozwoju AML dochodzi do
nagromadzenia niedojrzałych czynnościowo i morfologicznie blastów pochodzących z
komórek linii mieloidalnej ulegających transformacji nowotworowej [23-26]. AML
różnicuje się na chorobę pierwotną oraz wtórną z poprzednio występującym zespołem
mielodysplastycznym. Schorzenie może również rozwinąć się w wyniku chemioterapii
bądź radioterapii [26, 27].
Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health
Organization) AML dzieli się na 6 podgrup. Wspomnianą klasyfikację przedstawiono
w tabeli 1 [28].
Tabela 1. Klasyfikacja nowotworów szpikowych wg. WHO 2016 [28]

Klasyfikacja ostrej białaczki szpikowej i pokrewnych nowotworów wg WHO
AML z nawracającymi nieprawidłowościami genetycznymi
AML z t(8;21)(q22;q22.1);RUNX1-RUNX1T1
AML z t(9;11)(p21.3;q23.3);MLLT3-KMT2A
AML z inv(3)(q21.3q26.2) lub t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM
AML z inv(16)(p13.1q22) lub t(16;16)(p13.1;q22);CBFB-MYH11
AML z PML-RARA
AML (megakarioblastyczna) z t(1;22)(p13.3;q13.3);RBM15-MKL1
AML z t(6;9)(p23;q34.1);DEK-NUP214
Jednostka tymczasowa: AML z BCR-ABL1
Tymczasowa jednostka: AML ze zmutowanym RUNX1
AML z biallelicznymi mutacjami CEBPA
AML ze zmutowanym NPM1

Nowotwory szpiku związane z terapią
AML ze zmianami związanymi z mielodysplazją
AML, NOS
AML z minimalnym zróżnicowaniem
AML z dojrzewaniem
AML bez dojrzewania
Ostra białaczka monoblastyczna/monocytowa
Ostra białaczka mielomonocytowa
Ostra białaczka megakarioblastyczna
Czysta białaczka erytroidalna
Ostra białaczka bazofilna
Ostra panmieloza z mielofibrozą
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Rozrosty szpiku związane z zespołem Downa
Białaczka szpikowa związana z zespołem Downa
Przejściowa nieprawidłowa mielopoeza (TAM)
Mięsak szpikowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie [28].

Wśród czynników patogenetycznych AML można wyróżnić: narażenie na
środki chemiczne, promieniowanie jonizujące, a także czynniki dziedziczne [29]. Ważną
rolę w onkogenezie odrywają czynniki cytogenetyczne i molekularne. Onkogeneza jest
ściśle związana z modyfikacjami w obrębie genomu, w tym dotyczącymi mutacji
punktowych oraz aberracji chromosomowych. Skutkiem tego procesu jest nadekspresja
bądź zmniejszona ekspresja genów a tym samym zmiany w funkcji bądź strukturze
białek, a także tworzenie genów fuzyjnych [26, 30].
Szczególne znaczenie odgrywają zaburzenia molekularne spowodowane przez
czynniki wywołujące mutacje, a także osłabienie układu immunologicznego w tym
mechanizmów kontrolnych apoptozy i proliferacji. Do często stwierdzanych mutacji
należą te dotyczące kinaz tyrozynowych, wpływające na aktywność czynników pełniących ważne funkcje w szlakach sygnałowych, w tym m.in. STAT (ang. signal transducer and activator of transcription), mTOR (ang. mammalian target of rapamycin) oraz
NF-κB (ang. nuclear factor B) [26, 31]. Ponadto wśród molekularnych czynników
patogenetycznych można wyróżnić [26, 32-38]:
• aberracje liczbowe i strukturalne wśród regionów chromosomów z obecnymi
onkogenami;
• amplifikacja genów, w tym m.in. zwielokrotnienie regionu 11q23-q25;
• amplifikacja genu MYC;
• duplikacja genu FLT3 (FLT3-ITD);
• nadekpsresja genów BAALC, MN1, ERG;
• mutacje WT1 oraz KIT;
• mutacje genu NPM1, CEBPA;
• zwiększoną ekspresję genu BAALC;
• zmiany w genach: EVI1, NRAS, BCRP, KRAS, C-KIT;
• zaburzenia ekspresji cząsteczek mikroRNA.
W tabeli 2 przedstawiono klasyfikację cytogenetyczno-molekularną zgodną z wytycznymi European LeukemiaNet [39].
Tabela 2. Klasyfikacja cytogenetyczno-molekularna AML, wytyczne European Leukemia-Net 2017

Rokowanie
Niekorzystne

Zaburzenia genetyczne
t(6;9)(p23;q34.1);DEK-NUP214
t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
- 5 lub del(5q); -7; -17/ abnl(17p)
inv(3)(q21.3q26.2)lub t(3;3)(q21.3;q26.2);GATA2,MECOM(EVI1)
t(v;11q23.3); KMT2A rearanżacja
złożony kariotyp albo monosomalny kariotyp
Zmutowany RUNX1, ASXL1 i TP53
wtNPM1 i FLT3-ITDhigh
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Pośrednie

Korzystne

wtNPM1 z FLT3-ITDlow lub wtNPM1 bez FLT3-ITD
mutacja NPM1 i FLT3-ITDhigh
t(9;11)(p21.3;q23.3);MLLT3-KMT2A
nieprawidłowości cytogenetyczne niesklasyfikowane jako korzystne lub
niekorzystne
inv(16)(p13.1q22) lub t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1
mutacja CEBPA (bialleliczna)
mutacja NPM1 bez FLT3-ITD albo z FLT3-ITDlow

Źródło: opracowanie własne na podstawie [38].

Przebieg kliniczny AML jest ciężki, w związku z tym kluczową rolę odgrywa
szybkie i właściwe rozpoznanie. Objawami choroby jest m.in. osłabienie, ból kości
i stawów [40, 41]. Podstawowym aspektem jest szybkie i właściwe rozpoznanie ostrej
białaczki szpikowej. Do schematu kluczowych badań laboratoryjnych należy: morfologia
z rozmazem krwi obwodowej, badanie szpiku kostnego, badania immunofenotypowe,
cytogenetyczne oraz molekularne. U chorych na AML, w morfologii obserwuje się
zmieniejszoną ilość krwinek czerwonych, hemoglobiny oraz hematokrytu, a w rozmazie
można dostrzec bardzo młode komórki blastyczne i niewiele granulocytów dojrzałych.
Zróżnicowanie komórek blastycznych jest ponadto możliwe dzięki badaniu szpiku
kostnego pobranego metodą biopsji aspiracyjnej [40, 41]. Badania immunofenotypowe
umożliwiają określenie ekspresji charakterystycznych cytoplazmatycznych i powierzchniowych markerów komórkowych. Ponadto, w celu rozpoznania AML stosuje się badania
z zakresu cytogenetyki w tym metodę FISH (ang. fluorescence in situ hybridization)
umożliwiającą identyfikację aberracji liczbowych, translokacji oraz chromosomów
markerowych [40]. Ważnym elementem diagnostyki jest ocena zmian genetycznych
w komórkach nowotworowych metodami molekularnymi, wykrywającymi mutacje
w genach takich jak: ASXL1, NPM1, RUNX1, CEBPA, TP53 oraz FLT3. Ponadto dzięki
badaniom molekularnym oraz cytogenetycznym możliwe jest wykrycie obecności
genów fuzyjnych BCR-ABL1, RUNX1-RUNX1T1, PML-RARA, CBFB-MYH11 [39, 40, 42].
Szybkie i precyzyjne rozpoznanie schorzenia, oraz ocena czynników rokowniczych
takich jak płeć czy wiek i ocena cytogenetyczno-molekularna umożliwia szybkie wdrożenie leczenia, które dzieli się na trzy fazy: leczenie indukcyjne, konsolidacja remisji
oraz leczenie poremisyjne. Nowymi środkami leczniczymi są m.in. środki cytotoksyczne, przeciwciała monoklonalne czy małocząsteczkowe inhibitory [39-42].

2.2. Przewlekła białaczka szpikowa
Przewlekła białaczka szpikowa (ang, chronic myeloid leukemia, CML) należy do
mieloproliferacyjnych nowotworów, charakteryzuje się rozrostem klonalnym transformowanej komórki macierzystej. Do chwili obecnej etiopatogeneza CML nie została
w pełni poznana. Jako jeden z czynników etiologicznych uwzględnia się promieniowanie
jonizujące. Rozwój CML jest związany z powstaniem na chromosomie 22, tzw. chromosomie Philadelphia, genu fuzyjnego BCR-ABL1. Wspomniany gen powstaje w wyniku
translokacji fragmentu genu dla kinazy ABL1 znajdującego się na chromosomie 9 do
fragmentu chromosomu 22 ulegającemu pęknięciu w obrębie genu BCR (ang. breakpoint
cluster region). W wyniku wspomnianej aberracji mogą powstać trzy rodzaje białka
BCR-ABL1: p230, p210, p190 o różnych właściwościach [43, 44]. Powstała onkogenna
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kinaza tyrozynowa BCR-ABL1, zwiększa zdolności proliferacyjne transformowanych
komórek nowotworowych, a także ich przeżycie i różnicowanie. Wspomniana transformacja jest związana z inicjacją szlaku Ras/MAPK nasilając proces proliferacji, która
dodatkowo jest indukowana dzięki tłumieniu aktywności białka p27, hamującego
przejście cyklu komórkowego z fazy G1 do fazy S. Ponadto kinaza BCR-ABL1
poprzez aktywację szlaku PI3K/AKT promuje przeżycie komórki. Aktywacja szlaku
kinaz PI3K/mTOR powoduje wysokie stężenie ROS w nowotworowych komórkach,
uszkadzając DNA i wpływając na niestabilność genetyczną [43, 45-50].
CML rozpoznaje się u chorych zazwyczaj w trakcie rutynowych badań laboratoryjnych. Podstawowym badaniem jest morfologia krwi obwodowej. Rozpoznanie CML
opiera się na stwierdzeniu m.in. leukocytozy przekraczającej 20 tys./μl z obecnością
komórek linii neutrofilopoetycznej na wszystkich etapach rozwoju, zwiększonej liczby
bazofilii oraz płytek krwi. Kolejnym niezbędnym badaniem jest badanie szpiku
kostnego w celu oceny mielogramu oraz kariotypu. Celem wykrycia typów transkryptu
genu fuzyjnego, stosuje się metodę RT-PCR [43, 44].
Elementem rozpoznania CML jest określenie fazy choroby, jako ważnego czynnika
rokowniczego. Obecnie stosuje się 4 skale prognostyczne wykorzystujące określone
parametry badania krwi obwodowej oraz ocenę wielkości śledziony: Euro/Hasforda,
Sokala, ELTS (ang. EUTOS Long-Term Survival Score) oraz EUTOS (ang. European
Treatment and Outcome Study) [44]. Właściwe określenie fazy choroby umożliwia
precyzyjne wdrożenie leczenia. Obecnie stosowanymi środkami leczniczymi są inhibitory kinaz tyrozynowych (ang. tyrosine kinase inhibitors, TKI): imatynib, dazatynib
lub nilotynib. W przypadku nietolerancji lub niepowodzenia leczenia, wdraża się TKI
drugiej generacji, a w przypadku obecności mutacji T315I, progresji do kryzy blastycznej lub fazy akceleracji, należy rozważyć przeprowadzenie procedury allo-HSCT –
przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation). Można rozważyć również wprowadzenie
TKI trzeciej generacji – ponatynib [44].

3. Kwas betulinowy w ostrej i przewlekłej białaczce szpikowej
Pomimo stosowanych obecnie schematów terapeutycznych wciąż prowadzone są
badania nad nowymi środkami lecznicznymi o niższej toksyczności i wyższej aktywności przeciwnowotworowej w porównaniu do obecnie stosowanych chemioterapeutyków. Niezwykle obiecującym, naturalnym środkiem wydaje się być wspomniany
wcześniej kwas betulinowy o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym.
W chwili obecnej istnieje niewiele doniesień związanych z wpływem BA na komórki
nowotworowe AML i CML.
W jednym z badań dotyczących wpływu kwasu betulinowego na AML wykazano
dwa ważne cele BA: HIF1α oraz SOD2. Wykazano że kwas betulinowy nasila ekspresję
receptora węglowodorów aromatycznych (ang. dioxin receptor, AHR) będący czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym w obecności liganda. Jako kompleks nieaktywny
z białkowym chaperonem występuje w cytoplazmie. W chwili przyłączenia ligandu
dochodzi do odłączenia od wspomnianego receptora białka fuzyjnego XAP2 (ang.
XAP2 fusin protein) oraz białek opiekuńczych HSP90 chaperon. W kolejnym etapie
zachodzi proces dimeryzacji kompleksu ligand-receptor z translokatorem jądrowym
receptora węglowodorów arylowych ARNT (ang. AHRNT- nuclear translocator).
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Powstały kompleks przemieszcza się do jądra gdzie rozpoznaje sekwencję będącą
odpowiedzią na ksenobiotyki – XRE (ang. xenobiotic responsive element). XRE
wpływa na procesy zapalne, procesy kancerogenezy oraz detoksykacji [51-55]. W komórkach AML ekspresja AHR jest istotnie obniżona. Jednakże pod wpływem BA następuje wzrost jego ekspresji, który oddziałuje z ARNT i hamuje czynnik indukowany
hipoksją (HIF1α, ang. Hypoxia-inducible factor 1-alpha) [56]. Czynnik HIF1 odgrywa
ważną rolę w adaptacji komórek nowotworowych do zmian w stężeniu tlenu, który
wpływa na jego przeżycie i progresję. HIF1 reguluje procesy transkrypcyjne genów
odpowiedzialnych za proliferację komórek, angiogenezę, migrację oraz metabolizm
glukozy [57, 58]. W warunkach niedotlenienia HIF1α aktywuje enzymy szlaku glikolizy oraz zwiększa ekspresję transporterów glukozy (ang. glucose transporters, GLUT)
[57, 59]. Ponadto HIF1α nasila przerzuty komórek nowotworowych do tkanek odległych
i dobrze natlenowanych w wyniku indukcji naskórkowego czynnika wzrostu (ang.
epidermal growth factor, EGF) oraz transformującego czynnika wzrostu β3 (ang.
transforming growth factor beta3, TGF-β3). Indukuje również czynnik wzrostu
śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF) celem
rozwoju nowych naczyń krwionośnych i zapewnienia dostępu tlenu komórkom nowotworowym [57,60,61]. Zhang i wsp. [56] odkryli iż stosowanie kwasu betulinowego
może hamować HIF1α, jak również jego gen docelowy VEGF, dzięki czemu zostaje
zahamowany proces angiogenezy. Ponadto BA zaburza proces glikolizy skutkując
obniżeniem uwalniania mleczanu, zmniejszeniem produkcji ATP co prowadzi do
apoptozy [56, 62, 63].
Mitochondrialna dysmutaza ponadtlenkowa 2 zależna od manganu SOD2 (ang.
Superoxide Dismutase 2) jest metaloproteiną, o istotnej funkcji ochrony komórek przed
działaniem wolnych rodników (ang. reactive oxygen species, ROS). W komórkach
nowotworowych ilość ROS jest istotnie zwiększona z uwagi na zaburzone funkcje
mitochondriów [56, 64]. Wolne rodniki wpływają na aktywność szlaków sygnałowych
oraz białek zaangażowanych w proces proliferacji komórek ale również na uszkodzenie
DNA, autofagię i apoptozę. Wspomniane działania ROS wiążą się więc z hamowaniem rozwoju komórek nowotworowych [56,65]. Przeprowadzono badania oceniające
wpływ kwasu betulinowego na komórki AML linii THP1 w połączeniu z inhibitorem
deacetylazy histonowej (ang. histone deacetylase inhibitor chidamide, HDAC).
Wykazano iż połączenie BA z CDM znacząco zmiejszyło ekspresję SOD2. Ponadto
osobno każdy ze związków zwiększa stres oksydacyjny oraz uszkodzenie DNA,
a w połączeniu znacząco nasila te procesy. Ponadto wspomniane połączenie zwiększyło
aktywność kaspazy 3 oraz nasiliło proces apoptozy [56].
Przewlekła białaczka szpikowa to drugi nowotwór hematologiczny, który pomimo
ustalonego i stosowanego schematu terapeutycznego, jest trudnym w leczeniu, szczególnie u pacjentów z oporną postacią choroby. W przypadku CML również przeprowadzono nieliczne badania nad wpływem BA na komórki nowotworowe. Jednym ze
stosowanych aktualnie chemioterapeutyków jest imatynib (IM) i pomimo jego skuteczności terapeutycznej wciąż wielu pacjentów doświadcza oporności a tym samym
nawrotu choroby. Lu i wsp. [66] wskazali iż w komórkach nowotworowych CML
opornych na stosowanie IM, dochodzi do zwiększonej ekspresji HDAC3 – deacetylazy
histonowej, odgrywającej kluczową rolę w proliferacji komórek, transkrypcji genów,
różnicowaniu, transformacji i apoptozie. W związku z tym, iż modyfikacje histonów
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mogą zmieniać strukturę chromatyny i zaburzać ekspresję genów, rozregulowanie
wspomnianej deacetylazy może wiązać się z rozwojem nowotworów [66-69].
Zauważona nasilona ekspresja HDAC3 dotyczyła zarówno pacjentów z opornością na
IM niezależną od kinazy BCR-ABL1, jak i komórek linii K562. Dowiedziono iż
obniżenie ekspresji HDAC3 zwiększa wrażliwość komórek na imatynib. Wspomnieni
autorzy wykazali iż kwas betulinowy może przywrócić wrażliwość na IM poprzez
hamowanie akumulacji HDAC3 dzięki nasileniu jego ubikwitynacji i degradacji [66].
W jednym z badań dowiedziono iż kwas betulinowy wpływa propapoptycznie na
komórki nowotworowe linii K-562, bez wpływu na poziom ekspresji BCR-ABL [64].
Raghuvar Gopal i wsp. [70] udowodnili iż BA indukuje zmiany na poziomie mitochondrialnym, dzięki zauważonej zmianie potencjału błony mitochondrialnej komórek.
Jest to istotne spostrzeżenie gdyż oporność w komórkach CML z obecnością BCRABL, dotyczy głównie mitochondriów. Ponadto autorzy badania wykazali iż indukcja
apoptozy przez BA może być związana z zaburzeniami przepuszczalności błony
z uwagi na steroidowy charakter tego związku [70].
Kolejnym celem kwasu betulinowego w komórkach CML jest proteasom, który
bierze udział w regulacji syntezy i degradacji białek, jest zaangażowany tym samym
w proces apoptozy, regulację cyklu komórkowego oraz w szlak transdukcji sygnału
[71-74]. Wszelkie zaburzenia zarówno w ubikwitynacji i działaniu proteasomu są związane
z rozwojem chorób nowotworowych. Udowodniono iż kwas betulinowy indukuje
apoptozę, poprzez inhibicję proteasomu, w komórkach linii K562, zależnie od dawki
oraz modyfikacji (grupa hydroksylowa), której dokonali autorzy badania [71]. Wskazuje
się iż hamowanie proteasomu, stanowi główny mechanizm działania BA oraz jego
pochodnych w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej. Mechanizm działania opiera
się ponadto na strukturze mitochondrium, w przeciwieństwie do działaniu imatynibu,
który działa bezpośrednio na BCR-ABL [71,75].

4. Podsumowanie
Kwas betulinowy, pochodna betuliny, wykazuje szerokie spektrum działania.
W niniejszej pracy skupiono się na jednej z ważniejszych możliwości działania biologicznego – działaniu przeciwnowotworowym. Udowodniono iż BA hamuje proces
nowotworzenia w wielu typach nowotworów, w tym w ostrej i przewlekłej białaczce
szpikowej. Omówione powyżej cele terapeutyczne BA w AML i CML udowadniają iż
związek ten może wpłynąć na udoskonalenie schematów terapeutycznych, szczególnie
u pacjentów z oporną i nawrotową postacią choroby Z uwagi na obecnie dość nieliczne
doniesienia odnośnie działania BA w schorzeniach hematoonkologicznych, niezbędne
są dalsze, intensywne badania nad działaniem proapopototycznym i antyproliferacyjnym.
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Wpływ kwasu betulinowego na ostrą i przewlekłą białaczkę szpikową
Streszczenie
Kwas betuliny to pochodna betuliny występująca naturalnie, m.in. w korze brzozy, jednakże w niewielkich
ilościach, stąd głównym źródłem BA jest synteza chemiczna. Wielokrotne badania udowodniły, że BA
charakteryzuje się wieloma cennymi właściwościami biologicznymi, w tym m.in. wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, hepatoochronne, przeciwmalaryczne oraz przeciwnowotworowe. Ostania
z właściwości skupiła uwagę wielu naukowców, badających wpływ BA na różnego typu schorzenia
onkologiczne, w tym na AML oraz CML. Celem niniejszej pracy jest więc przybliżenie wiedzy na temat
antynowotworowego wpływu BA na wspomniane schorzenia hematoonkologiczne.
Ostra i przewlekła białaczka szpikowa to schorzenia hematoonkologiczne, które pomimo ustalonych
schematów terapeutycznych wymagają ciągłego poszukiwania nowych środków leczniczych, szczególnie
dla pacjentów z postacią nawrotową i ostrą. Pomimo iż do chwili obecnej przeprowadzono niewiele badań
odnośnie działania BA na wspomniane schorzenia, udowodniono iż związek ten może wpłynąć na komórki
nowotworowe oraz przełamanie oporności na chemioterapeutyki. Potwierdzono iż w ostrej białaczce szpikowej, BA oddziałuje na dwa ważne cele: HIF1α i dysmutazę SOD2 oraz w przewlekłej białaczce
szpikowej działa na deacetylazę HDAC3, proteasom oraz indukuje zmiany na poziomie mitochondrialnym.
Pomimo iż dotychczas przeprowadzono niewiele badań nad wspomnianym aspektem, dowodzą one iż związek ten może w przyszłości udoskonalić leczenie chorych na AML i CML. Jednakże niezbędne są dalsze
badania, nad poznaniem proapoptotycznego i antyproliferacyjnego oddziaływania na komórki nowotworowe.
Słowa kluczowe: kwas betulinowy, ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa

The influence of betulinic acid on acute and chronic myeloid leukemia
Abstract
Betulin acid is a naturally occurring derivative of betulin, incl. in a birch bark, however in small amounts,
hence the main source of BA is chemical synthesis. Multiple studies have shown that BA has many
valuable biological properties, including anti-inflammatory, antiviral, hepatoprotective, antimalarial and
anticancer properties. The last of these properties has attracted the attention of many scientists studying the
effects of BA on various types of oncological diseases, including AML and CML. The study’s aim is to
present the knowledge about the anti-cancer effect of BA on the aforementioned hemato-oncological
diseases.
Acute and chronic myeloid leukemia are haematooncological diseases which, despite established therapeutic
regimens, require constant search for new therapeutic agents, especially for patients with relapsed and
acute forms. Although little research has been done to date on the effects of BA on these diseases, it has
been proven that this compound can affect cancer cells and overcome resistance to chemotherapeutic
agents. It has been confirmed that in acute myeloid leukemia, BA acts on two important targets: HIF1α and
SOD2 dismutase, and in chronic myeloid leukemia, it acts on HDAC3 deacetylase, the proteasome and
induces changes at the mitochondrial level.
Despite the fact that so far little research has been carried out on this aspect, it proves that this compound
may improve the treatment of patients with AML and CML in the future. However, more research is
needed to understand its pro-apoptotic and antiproliferative effects on neoplastic cells.
Keywords: betulinic acid, acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia
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Zespół PAPA jako przykład choroby autozapalnej –
podłoże immunologiczne i genetyczne
1. Cel pracy
Celem pracy jest omówienie tematu rzadkiego autozapalnego zespołu PAPA
z uwzględnieniem najnowszych doniesień naukowych, w szczególności dotyczących
aspektów molekularnych. W pracy omówiono objawy zespołu. Podjęto też takie
zagadnienia jak: podłoże immunologiczne i genetyczne choroby czy leczenie. Cugno
i wsp. w swojej publikacji z 2017 roku zwrócili uwagę na wspólne mechanizmy, które
występują zarówno w przebiegu zespołu PAPA, jak i innych autozapalnych zespołów –
PASH i PAPASH. Rozpatrzenie tematu zespołu PAPA poprzez podjęcie go w szerszej
perspektywie i porównanie go z innymi podobnymi jednostkami chorobowymi może
pomóc w lepszym zrozumieniu patofizjologii. Ma to szczególne znaczenie z punktu
widzenia immunologii i genetyki, co może w przyszłości przełożyć się na opracowanie
skutecznych i bezpiecznych terapii dla pacjentów.

2. Metodologia
Przegląd piśmiennictwa naukowego został dokonany z zastosowaniem bazy
PubMed NCBI (ang. National Centre of Biotechnological Information) oraz innych
źródeł i materiałów, związanych z tematem pracy w sposób pośredni lub bezpośredni.
Wyszukiwanie w bazie PubMed NCBI przeprowadzono wpisując frazy takie jak
PAPA, PASH, PAPASH, PAPA (AND): genetic, molecular, pyogenicarthritis, pyodermagangrenosum and acne (AND) immune.

3. Zespół PAPA – definicja i epidemiologia
Zespół PAPA [numer w bazie OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men)
#604416] jest akronimem od ropnego zapalenia stawów, piodermii zgorzelinowej
i trądziku (ang. pyogenicarthritis, pyoderma gangrenosum and acne). Po raz pierwszy
został opisany w 1997 roku. Zaliczany jest do chorób autozapalnych. Jest to rzadka
choroba genetyczna o podłożu autosomalnym dominującym, charakteryzującą się
nasilonym procesem zapalnym o podłożu autoimmunologicznym [OMIM #604416].
Choroba spowodowana jest mutacjami w genie PSTPIP1, który wpływa zarówno na
pirynową, jak i białkową fosfatazę tyrozynową, które regulują wrodzoną i adaptacyjną
Koło Naukowe Immunis;
Wyszyńskiego w Warszawie.
2 Koło Naukowe Immunis;
Wyszyńskiego w Warszawie.
3 Koło Naukowe Immunis;
Wyszyńskiego w Warszawie.
4 Koło Naukowe Immunis;
Wyszyńskiego w Warszawie.
1

Wydział Medyczny Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wydział Medyczny Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wydział Medyczny Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wydział Medyczny Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
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odpowiedź immunologiczną. Zespół PAPA objawia się nawracającymi epizodami
ciężkiego zapalenia ropnego skóry i stawów, które zaczynają się już w dzieciństwie.
Klasyczna triada kliniczna obejmuje silnie bliznowaciejący trądzik torbielowaty,
nawracające destrukcyjne ropne zapalenie stawów i trudną do opanowania ropną
postać zgorzelinową [1-4].
Zespół PAPA wydaje się bardzo rzadką chorobą. Częstość występowania zespołu
PAPA wynosi około 0,01/ 100 000 osób na całym świecie [5].
Do tej pory na całym świecie opisano tylko 34 pacjentów z zespołem PAPA.
Pochodzili oni z pięciu rodzin (dwie w USA, jedna we Włoszech, jedna w Holandii
i jedna w Nowej Zelandii). Zespół PAPA w równym stopniu dotyka mężczyzn
i kobiety. Zwykle ujawnia się w dzieciństwie [6].

4. Objawy kliniczne
Zespół PAPA objawia się we wczesnym dzieciństwie w postaci nawracających
epizodów jałowego ropotwórczego zapalenia stawów. Rozmieszczenie zapalenia stawów
na początku choroby jest zwykle jedno- lub wielostawowe, ale z czasem może stać się
wielostawowe. Zaostrzenia zapalenia stawów często mają mniejszą częstość i nasilenie
u nastolatków. Zapalenie stawów prowadzi do ich zniszczenia, trwałej deformacji,
mikrognacji i zesztywnienia. Do głównych objawów należy także trądzik, który
zwykle rozwija się we wczesnym okresie dojrzewania i trwa do dorosłości. Trądzik
dotyka większości osób z zespołem PAPA, ale w różnym stopniu. Zwykle jest to ciężki
typ guzkowo-torbielowaty, który – jeśli jest nieleczony – powoduje bliznowacenie.
W klasycznej triadzie objawów zespołu PAPA występuje także ciężkie ropne zapalenie
zgorzelinowe, które może być jedną z najtrudniejszych cech choroby. Powoduje duże,
głębokie owrzodzenia skóry, zwykle zlokalizowane na kończynach dolnych. Miejscowe
zaostrzenia choroby mogą wystąpić po niewielkim urazie. Nietypowe objawy obejmują
łuszczycę, krostkowy trądzik różowaty, krosty na dziąsłach, idiopatyczne zapalenie
wątroby, cukrzycę insulinozależną o początku w wieku dorosłym, błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, hipogammaglobulinemię i zapalenie błony naczyniowej oka.
Niektórzy pacjenci rozwinęli również brodawczakowatość gardła i limfocytozę ziarnistą
z dużych limfocytów T oraz doświadczali nawracających infekcji. Opisano także
przypadki ropnych zapaleń gruczołów potowych pach i pachwin [3, 1].

5. Zespół PAPA – podłoże genetyczne
Zespół PAPA jest dziedziczony w sposób autosomalny dominujący. Chorobę
powodują głównie mutacje w genie kodującym białko 1 reagujące z fosfatazą, zawierające strukturę prolina-seryna-treonina (ang. proline-serine-threonine-phosphataseinteracting protein 1, PSTPIP1), znanym też jako białko adaptorowe inflamasomu lub
jako białko wiążące cząsteczkę CD2 (ang. CD2-binding protein 1, CD2BP1). Przez
około 20 lat odkryto 10 mutacji PSTPIP1 związanych z zespołem PAPA, trzy najczęstsze
z nich są typu missense: p.A230T, p.E250Q i p.E250K.
Białko PSTPIP1 jest białkiem cytoszkieletu, obecnym w komórkach krwiotwórczych, do którego z kolei mogą przyłączyć się inne białka, między innymi: piryna,
CD2 i białko zespołu Wiskotta-Aldricha (ang. Wiskott-Aldrich syndrome protein, WASP).
Mutacja PSTPIP1 wywołuje zmiany w zależnościach między białkami. Mutacje te
prowadzą do hiperfosforylacjiPSTPIP1i znacznego wzrostu oddziaływania z piryną, co
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może indukować prawidłową odpowiedź immunoregulacyjną piryny poprzez zapobieganie jej interakcji z innymi białkami, np. białko adaptorowe ASC (ang. adaptorapoptosis-associated-speck-like protein), a to prowadzi do nadmiernego wytwarzania
interleukiny-1β (IL-1β) – co jest charakterystyczne dla pacjentów z zespołem PAPA.
W konsekwencji pacjenci mają skłonność do częstszych zmian zapalnych z udziałem
granulocytów i monocytów.
Białko wiążące CD2BP1 jest także częścią szlaku zapalnego związanego z różnymi
chorobami autozapalnymi, między innymi: wieloukładową chorobą zapalną noworodków, hiperimmunoglobulinemią D z nawracającą gorączką i innymi.
Diagnozę zespołu PAPA można wyłącznie na podstawie analizy genetycznej, która
potwierdza obecność mutacji w genie PSTPIP1 [2,7,8,9].
Białko PSTPIP1 wykazuje wysoką ekspresję w tkanach hematopoetycznych. Oddziałuje z wieloma białkami, w tym z fosfatazami typu PEST oraz WASP. Wykazano
też wzmożoną interakcję białka PSTPIP1 z piryną w przebiegu zespołu PAPA.
W wyniku czego dochodzi do dysregulacji produkcji IL-1β, co jest istotne [10].
Zaobserwowano takie same mutacje w rodzinach chorych na zespół PAPA. Dotyczy
to mutacji typu missense c.904G>A lub c. 964G w genie PSTPIP1. Występują one
w eksonach 10 i 11, tworząc odpowiednio warianty p.A230T lub p.E250Q. Obserwacja
ta sugeruje efekt założyciela, zwłaszcza, że dwie badane rodziny były tego samego
pochodzenia europejskiego, a zatem należą do tej samej grupy etnicznej. Jednak nie
u wszystkich pacjentów z podejrzeniem zespołu PAPA można stwierdzić mutację
w genie PSTPIP1. Sugeruje to możliwość wystąpienia mutacji w innych genach, które
odpowiadałyby za cechy charakterystyczne dla tej choroby [11].

6. Podłoże immunologiczne
Mutacje genu PSTPIP1 powodują zwiększone powinowactwo wiązania białka
PSTPIP1 do piryny, co doprowadza do gromadzenia inflamasomów, które są zaangażowane w aktywację kasapazy-1 rozszczepiającej nieaktywną prointerleukinę-1β do
aktywnej izoformy interleukiny-1β. Dochodzi do jej nadprodukcji i w konsekwencji do
uwalniania wielu prozapalnych cytokin i chemokin odpowiedzialnych za rekrutację
i aktywację neutrofilii co prowadzi do rozwoju procesu zapalnego z ich udziałem [12].
W tym miejscu należy przypomnieć, że do rodziny IL-1 należy 11 różnych interleukin.
Pełnią one wiele funkcji. Przykładami innych, niż wyżej wspomniane, funkcji dla
interleukiny-1β są: stymulowanie uwalniania histaminy przez bazofile, oddziaływanie
na śródbłonek powodujące jego zwiększoną przepuszczalność czy wpływ na termoregulację i wzrost temperatury ciała. IL-1β indukuje też wzmożone wytwarzanie neutrofilów i monocytów, pobudzając uwalnianie czynników stymulujących tworzenie
kolonii (ang. colony stimulating factor, CSF) granulocytarnych, granulocytarno-makrofagowych i makrofagowych (G-CSF, GM-CSF, M-CSF, odpowiednio) [13].
Zeeli i wsp. opisali przypadek kliniczny 33-letniego pacjenta z zespołem PAPA,
u którego rozwinęło się wrzodziejące zapalenie jelita grubego. U chorego dochodziło
do nawracających owrzodzeń skóry, trądziku i długotrwałego zapalenia jelita grubego.
Biopsja krost i owrzodzeń skóry wykazała obecność neutrofilowego nacieku, będącego
ropną zgorzelą. Powiązano to z faktem występowania trądziku i wysunięto podejrzenie
zespołu PAPA, który został potwierdzony w badaniu genetycznym wykonanym metodą
sekwencjonowaniem genu PSTPIP1. Przeanalizowano całą sekwencję tego genu.
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Okazało się, że u chorego wystąpiła niezgłaszana wcześniej w literaturze mutacja
heterozygotyczna (transwersja cytozyny w guaninę w miejscu cDNA 1207). Wdrożono
leczenie anakinrą (antagonistą receptora IL-1). Stan pacjenta poprawił się w sposób
szybki i bardzo znaczący. Po 2 miesiącach uzupełniono terapię o prednizon. Ustąpiła
wysypka, a zmiany pyodermia gagrenosum zniknęły. Anakinra spowodowała częściową
poprawę trądziku, dlatego podawano też izotretynoinę. U pacjenta nie wystąpiły
nawroty choroby od czasu wdrożenia terapii (codziennie anakinra 100 mg, prednizon
10 mg co drugi dzień, izotretyna 40 mg w trzy razy w tygodniu), czyli ponad rok od
rozpoczęcia leczenia.
Podjęcie takiego postępowania terapeutycznego można uzasadnić tym, że PSTPIP1
bierze udział w regulacji immunologicznej z udziałem IL-1. Zatem próba leczenia chorych
preparatami blokującymi sygnalizację IL-1 wydaje się słuszna. Dodatkowo autorzy
publikacji nazwali nową konstelację objawów klinicznych zespołem PAC (ang. pyoderma
gangrenosum, acne and ulcerative colitis), co sugeruje potrzebę przegrupowania
wszystkich fenotypów związanych z PSTPIP1 [14].
Z racji tego, że genetyczne zmiany w zespole PAPA przekładają się na procesy
immunologiczne, wydaje się słusznym rozpatrywanie tej choroby właśnie w kontekście
immunologii w celu wdrożenia znanych już terapii.

7. Zespoły autozapalne PAPA, PASH, PAPASH – porównanie
z uwzględnieniem wspólnych mechanizmów
Zespoły autozapalne to grupa uwarunkowanych genetycznie chorób wywołanych
przez mutacje genów kodujących białka uczestniczące w regulacji procesu zapalnego.
Skutkiem mutacji jest zmieniona budowa lub funkcjonowanie białek składających się
na inflamasom (złożony wewnątrzkomórkowy białkowy kompleks prozapalny,
którego rolą jest aktywacja kaskady prozapalnej). Reaguje on zarówno na czynniki
zewnętrzne, jak i wewnętrzne wywołujące reakcję zapalną [15].
Pyoderma gangrenosum (piodermia zgorzelinowa) jest jednym z objawów zespołu
PAPA. A neutrofilowa dermatoza występuje też w przebiegu innych autozapalnych
chorób – PASH (ang. pyoderma gangrenosum, acne and suppurative hidradenitis;
ropne zapalenie skóryzgorzelina, trądzik, ropne zapalenie apokrynowych gruczołów
potowych) i PAPASH (ang. pyogenicarthritis, acne, pyoderma gangrenosum and
suppurative hidradenitis; ropne zapalenie stawów, trądzik, ropne zapalenie skóry
zgorzelinowej i ropne zapalenie gruczołów potowych) [7].
Zespół PASH to niedawno opisana jednostka kliniczna, zaliczana do chorób autoimmunologicznych. Charakteryzuje się triadą objawów: ropna zgorzel, trądziki ropne,
zapalenie gruczołu krokowego [16]. Niv i wsp. opisali jednak przypadek pacjenta,
u którego – oprócz wspomnianej triady aktywnych objawów – wystąpiło zapalenie
naczyń (publikacja z 2017 r.) [17]. Zespół PASH jest podobny do zespołu PAPA, ale
w przeciwieństwie do PAPA w przebiegu PASH nie występuje zapalenie stawów i nie
udowodniono jak dotąd podłoża genetycznego. U pacjentów nie odkryto mutacji, ale
zauważono zwiększoną liczbę powtórzeń mikrosatelitarnych CCTG w regionie PSTPIP1
5'UTR. Marzanno i wsp. wykazali występowanie podwyższonych stężeń cytokin prozapalnych, chemokin i cząsteczek efektorowych uszkodzenia w zmienionej chorobowo
tkance skóry,przy prawidłowym stężeniu cytokin w krwi obwodowej. Wyniki tego
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badania wskazują, że autozapalenie w zespole PASH obejmuje skórę. Nie ma dowodów na występowanie sygnału prozapalnego w krwi obwodowej [16].
Inną podobną do PAPA jednostką chorobową jest zespół PAPASH, na którego obraz
kliniczny składają się objawy: ropne zapalenie stawów, trądzik, piodermia zgorzelinowa
i ropne zapalenie gruczołu krokowego. Może jednak zdarzyć się nietypowa prezentacja
zespołu co sugeruje, że fenotypy zespołów związanych z piodermią zgorzelinową
mogą być różne, ale należą do wspólnego spektrum patogennego. Przykładem może
być przypadek 44-letniego Afroamerykanina, opisany przez Ursani i wsp.; u chorego –
oprócz wspomnianych wyżej objawów zespołu PAPASH – wystąpiła przewlekła
biegunka. Wrzody były bolesne i zlokalizowane obustronnie na kończynach dolnych,
obustronnie na bliższych stawach międzypaliczkowych, pośladkach oraz mosznie.
U pacjenta wykonano biopsję wrzodu, która wskazała na występowanie piodermii
zgorzelinowej. Przeprowadzono kolonoskopię, która wykazała stan zapalny. Stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC – ang. ulcerative colitis). Stąd pełna
nazwa odmiany tego zespołu u tego pacjenta to PAPASH i UC [18].
Okazuje się, że w patofizjologii wszystkich trzech wymienionych zespołów autozapalnych (PAPA, PASH, PAPASH) występują wspólne mechanizmy, które polegają
na nadmiernej aktywacji wrodzonego układu immunologicznego. Dochodzi również
do nadmiernej produkcji IL-1. W następstwie rozwija się zapalenie skóry bogate
w neutrofile, które jednak nie ma cech zakażenia – jest to tak zwane „sterylne” zapalenie
skóry. Z punktu widzenia genetyki mutacje, związane z zaburzeniem autozapalnym,
dotyczą szlaku IL-1β, który zwykle ma związek z rozregulowaniem funkcji inflamasomu; przykładem mogą być mutacjep.A230T i p.E250Q w genie PSTPIP1, związanym z zespołem PAPA. Mutacje mogą dotyczyć genów kodujących białka kompleksu
inflamasomu, ale też białka regulujące jego funkcjonowanie. Dochodzi do nadprodukcji IL-1β, która – poprzez aktywację limfocytów T – prowadzi do uwalniania
cytokin prozapalnych (np. czynnik martwicy nowotworu-α (ang. tumour necrosis
factor, TNF-α), interferon, chemokiny). Związki te przyczyniają się do nacieku i aktywacji neutrofili pośredniczących w rozwoju stanu zapalnego. Wykazano, że IL-1β
wykazuje również działanie przeciwapoptyczne wobec neutrofili, co prowadzi do
wydłużenia ich czasu przeżycia; to może skutkować przedłużaniem utrzymywania się
stanu zapalnego. Okazuje się, że w patofizjologii zespołu PAPA ważną rolę może
również pełnić inna cytokina: IL-17, która zwiększa lokalną produkcję chemokin
głównie IL-8, a to wzmacnia proces rekrutacji neutrofili i monocytów. IL-17 działa
synergistycznie z różnymi innymi cytokinami (zwłaszcza TNF-α). Do procesu autozapalnego przyczynia się również zmniejszona proporcja liczby limfocytów T regulatorowych do limfocytów T pomocniczych w krwi obwodowej oraz w zmienionej
chorobowo skórze pacjentów z izolowaną piodermią zgorzelinową. Proteazy z neutrofilii,
takie jak katepsyna G, elastaza, proteinaza-3 aktywują IL-36, która rekrutuje do
obszaru skóry neutrofile. Obserwacje te wskazują na to, że proteazy pochodzenia
neutrofilowego mogą pełnić kluczową rolę w procesie wzmacniania reakcji zapalnej za
pośrednictwem IL-36. Dodatkowo w patogenezie zespołu PAPA cytokiny prozapalne –
szczególnie IL-17, IL-1 i TNF-α indukują produkcją metaoproteinaz macierzy
pozakomórkowej (ang. matrix metalloproteinases, MMPs), które przyczyniają się do
niszczenia tkanek poprzez degradację składników macierzy zewnątrzkomórkowej oraz
ułatwiają migrację neutrofili przez śródbłonek naczyniowy.
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W każdym z trzech wspomnianych wyżej zespołów autozapalnych dochodzi do
nadmiernej ekspresji IL-1 i TNF-α. Obecnie leki biologiczne ukierunkowane na te
cytokiny są najskuteczniejszą metodą leczenia. Wyniki niektórych badań wskazują na
istotną rolę IL-17 w patogenezie zespołów PAPA, PASH, PAPASH. Możliwe jest, że
w przyszłości będą mogły być stosowane leki, będące antagonistami tej cytokiny [7].

8. Leczenie
Zespół PAPA nie jest obecnie uleczalny, między innymi ze względu na skomplikowane podłożegenetyczne. Stosuje się jedynie leczenie objawowe zmian skórnych
czy zapalenia stawów. Ma ono na celu kontrolowanie nawrotów, nie musi być stosowane
stale. W leczeniu trądziku stosuje się antybiotyki tetracyklinowe lub izotretynoinę.
W leczeniu zapalenia stawów zastosowanie znajdują kortykosteroidy, przy czym jest to
długotrwała terapia i nie zawsze skuteczna, ponieważ zapalenie stawów często ma
charakter nawracający. Co więcej, leczenie przy pomocy kortykosteroidów charakteryzuje się ciężkimi działaniami niepożądanymi, obejmującymi między innymi: obrzęki
twarzy, zmiany nastroju, przyrost masy ciała, a nawet zahamowanie wzrostu i osteoporozę. W leczeniu piodermii zgorzelinowej stosuje się leki przeciwzapalne i miejscowo
immunosupresanty.
Ostatnie badania wykazały, że leki biologiczne, takie, jak inhibitory interleukiny-1
(IL-1), np. anakinra, lub inhibitory TNF-a, np. infliksymab, etanercept, mogą być
skuteczne w leczeniu zapalenia stawów, piodermii zgorzelinowej, a także zapobiegać
nawrotom zapalenia stawów [7, 19, 20].

9. Podsumowanie
W pracy omówiono zespół PAPA jako przykład choroby zapalnej, a także wyjaśniono podłoże immunologiczne oraz genetyczne tej choroby. PAPA jest dziedziczony
w sposób autosomalny dominujący, a do mutacji dochodzi na chromosomie 15 –
w genie PTSPIP1. Okazuje się, że cytokiny prozapalne, jak iL-1β, IL-17 i TNF-α
mogą odgrywać istotną rolę w patofizjologii PAPA. Dotychczasowe leczenie tego
zespołu jest tylko objawowe. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia jest niezbędne
do zmniejszenia śmiertelności. Ze względu na to, że zespół PAPA jest chorobą rzadką,
jego długotrwałe rokowanie jest nieznane.

10. Wnioski
Dotychczasowe badania podkreślają, że zespół PAPA jest trudny do zdiagnozowania tylko na podstawie objawów klinicznych ze względu na niejednorodną ekspresję.
Rzadkość i niejednorodność fenotypowa, związana z zespołem PAPA, sprawiają, że
diagnoza jest ogromnym wyzwaniem dla lekarzy, zwłaszcza u dorosłych pacjentów.
Znaczna część pacjentów nie wykazuje pełnego spektrum klasycznej triady objawów
klinicznych. W związku z tym przydatne są badania genetyczne, które są skuteczną
pomocniczą metodą diagnostyczną, zwłaszcza we wczesnych stadiach ropotwórczego
zapalenia stawów [2, 21].
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Zespół PAPA jako przykład choroby autozapalnej – podłoże immunologiczne
i genetyczne
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących immunologicznego i genetycznego podłoża
rzadkiego zespołu PAPA (ang. Pyogenic Arthritis, Pyodermagangrenosum and Acne). Praca ma charakter
przeglądowy. Przegląd piśmiennictwa naukowego został dokonany z zastosowaniem bazy PubMed NCBI
oraz innych źródeł i materiałów związanych z tematem pracy. Zespół PAPA to rzadka choroba
dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Klinicznie manifestuje się nawracającymi zapaleniami
stawów występującymi w już dzieciństwie; w okresie dojrzewania zwykle pojawiają się też zmiany skórne.
Doniesienia naukowe z 2002r. wskazują na patogenną rolę mutacji na chromosomie 15 w genie PSTPIP1
kodującym białko cytoszkieletowe wchodzące w interakcję z różnymi białkami związanymi z procesami
zapalnymi lub organizacją cytoszkieletu. W przebiegu zespołów autozapalnych PAPA jak też PASH,
PAPASH może wystąpić piodermia zgorzelinowa będącą neutrofilową dermatozą. Wspomniane zespoły
mają wspólne mechanizmy nadmiernej aktywacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Dochodzi
w nich do nadprodukcji interleukin-1 i zapalenia skóry związanego z obecnością neutrofili. W zespole PAPA
dochodzi do nadprodukcji interleukiny-1ß w wyniku mechanizmów inflammasomowych lub piroptofosomowych. Nadmierna ekspresja dotyczy też czynnika martwicy nowotworów (TNF-α). Leki biologiczne
ukierunkowane są na te cytokiny mogą więc być przydatne w leczeniu wyżej wspomnianych zespołów
(w tym PAPA), choć warto zaznaczyć, że w przyszłości możliwe jest również zastosowanie antagonistów
interleukiny-17, gdyż IL-17 może mieć znaczenie w patofizjologii.
Słowa kluczowe: PAPA, autozapalenie, choroby rzadkie

PAPA syndrome as anexample of autoinflammatorydisease
Abstract
The aim of the work is to present data on immunological and genetic substrate of the rare PAPA syndrome
(Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne). The work is of a review character. A review of the
scientific literature was made with using the PubMed NCBI database and other sources and materials
related to the topic work. PAPA syndrome is a rare autosomal dominant disease. Clinically it manifests
itself in recurrent arthritisal ready in childhood; In skin changes usually also appear during adolescence.
Scientific reports from 2002. indicate the pathogenic role of mutations on chromosome 15 in the proteincoding PSTPIP1 gene cytoskeletal interacting with various process-related proteins inflammatory or
cytoskeleton organization. Pyoderma may occur in the course of PAPA as well as PASH, PAPASH
autoinflammatory syndromes gangrenous, which is a neutrophilic dermatosis. These teams have in
common mechanisms of over-activation of the innate immune response. It comes in them for interleukin-1
overproduction and neutrophil-associated dermatitis. IN PAPA syndrome overproduces interleukin-1ß
through mechanisms inflammasomal or pyroptophosomal. Over expression also applies to a factor tumor
necrosis (TNF-α). So, biological drugs target these cytokines be useful in treating the aforementioned
syndromes (including PAPA), although it is worth it note that it is also possible to use interleukin-17
antagonists in the future, as IL-17 may be important in pathophysiology.
Keywords: PAPA, autoinflammation, rare diseases
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Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM) –
związek z chorobami zakaźnymi
bądź szczepieniami ochronnymi
1. Wstęp
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM, ang. acute disseminated
encephalimyelitis) nazywane jest też pozakaźnym zapalaniem mózgu i rdzenia. Jest to
rzadka choroba demielinizacyjna, która najczęściej występuje u dzieci. W literaturze
została opisana już 200 lat temu jako rzadko występujące powikłanie odry, ospy
wietrznej i innych chorób zakaźnych wieku dziecięcego, ale dopiero od około 15 lat
dostępne są kryteria rozpoznania tego schorzenia. ADEM ma związek z glikoproteiną
oligodentrocytową (MOG, ang. MOG Myelin-oligodendrocyte Glycoprotein). W większości przypadków choroba ma przebieg jednofazowy, a objawy ustępują zwykle po
kilku tygodniach lub miesiącach. Istotne jest odróżnienie ADEM od innych chorób
demielinizacyjnych np. stwardnienia rozsianego w celu wprowadzenia leczenia w odpowiednim czasie [1].
Wiele danych wskazuje na podobną etiologię ADEM u ludzi i u zwierząt.
Podobieństwo to rozpatruje się m.in. w kontekście związku ze wspomnianymi wyżej
chorobami zakaźnymi czy szczepieniami. Opracowano zwierzęcy model ADEM,
w którym objawy choroby powstają po podaniu preparatu zawierającego wiele fragmentów
mieliny, o właściwościach antygenowych [2].
Jedna z hipotez, dotyczących patogenezy ADEM głosi, że pod wpływem obcego
antygenu (np. antygenu wirusowego) w organizmie powstają przeciwciała skierowane
przeciwko składnikom mieliny. Następnie dochodzi do reakcji hiperalergicznej
i w konsekwencji do rozwoju ADEM. Za tą hipotezą przemawia fakt, że w niektórych
przypadkach odry stwierdza się występowanie przeciwciał skierowanych przeciw
składnikom mieliny [2]. Istnieją również inne hipotezy dotyczące immunopatogenezy
ADEM – zostały one opisane w dalszej części pracy.
Najczęstszym wariantem klinicznym choroby jest klasyczny wariant ADEM
związany z przebiegiem jednofazowym. Do rzadszych postaci należy nawracający
ADEM z komponentą objawów krwotocznych np. ostra krwotoczna leukoencefalopatia. Patogeneza nie została do końca wyjaśniona, ale w 50-75% przypadkach ADEM
występuje po wcześniejszym zakażeniu (w tym wirusem SARS-CoV-2) [1].
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2. Cele
Celem pracy jest omówienie tematu ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia
(ADEM) z uwzględnieniem cech klinicznych, diagnostyki, leczenia oraz patogenezy –
w tym związku z chorobami zakaźnymi i/lub szczepieniami ochronnymi. Choroba
staje się coraz lepiej poznana. Pozostaje jednak wciąż wiele znaków zapytania co do
patofizjologii. Rozpatrzenie tematu związku ADEM z chorobami zakaźnymi czy
szczepieniami poprzez podjęcie go w szerszej perspektywie może pomóc w lepszym
zrozumieniu mechanizmów patofizjologicznych choroby. Jest to szczególnie istotne
w opracowywaniu schematów terapeutycznych.

3. Metodologia
Praca na charakter przeglądowy. Podstawą dla dokonania oceny aktualnego stanu
wiedzy był systematyczny przegląd piśmiennictwa w oparciu o bazy danych: PubMed,
Science Direct oraz Wiley Online Library oraz innych źródeł i materiałów, związanych
z tematem pracy w sposób pośredni lub bezpośredni.
W celu wyodrębienia wszystkich publikacji, dotyczących tematu pracy, wybrane
źródła zostały wyłonione w oparciu o zastosowanie słów i haseł kluczowych takich
jak: „ADEM”, „ADEM and vaccine”, „ADEM and infection”, „acute disseminated
encaphalomyelitis”, „acute disseminated encaphalomyelitis and vaccine”, „acute
disseminated encaphalomyelitis and infection”. W oparciu o tę metodologię, wyodrębniono badania doświadczalne i kliniczne, których wyniki były publikowane w latach
1990-2022 celem dokonania przeglądu i syntezy wniosków.

4. Epidemiologia
ADEM zaliczane jest do chorób rzadkich. Szacowna roczna zapadalność wynosi
1 przypadek na 125000- 250000 osób, wśród dzieci 0,2-0,5 przypadku/ 100 000. ADEM
częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Dorośli stanowią mniej niż 3% chorych.
Średni wiek zachorowania u dzieci wynosi od 3 do 7 lat, u dorosłych od 18 do 82 lat.
Choroba nieco częściej dotyka mężczyzn (stosunek liczby mężczyzn do kobiet ocenia
się na 1,3 : 1,0). ADEM osiąga szczyt zachorowań w miesiącach zimowych i wiosennych,
co może mieć związek z etiologią zakaźną. Nie wykazuje specyficznego rozmieszczenia etnicznego. Rozmieszczenie geograficzne przypadków ADEM jest zbliżone do
rozkładu geograficznego występowania SM – częstość obu chorób wzrasta wraz
z odległością od równika [3].

5. Objawy kliniczne
Chorobę charakteryzuje ostry i szybki początek. Objawy ogólnoustrojowe poprzedzają objawy neurologiczne. Pierwsze objawy ADEM obejmują gorączkę, nudności,
wymioty, ból głowy, meningizm, a także encefalopatię (choć można ona na początku
nie być wyraźna, przeważnie w początkowym etapie przejawem jej jest senność oraz
dezorientacja). Objawy neurologiczne pojawiają się zwykle po zakażeniu średnio 4-13
dni u dzieci oraz 26 dni u dorosłych [1].
Do typowych objawów ogólnoustrojowych należą: gorączka, złe samopoczucie,
nudności, ból głowy oraz ból mięśni. Objawy neurologiczne są zależne od struktury
układu nerwowego, która jest najsilniej uszkodzona. Typowy obraz neurologiczny
charakteryzuje się ostrym początkiem wieloogniskowych zmian neurologicznych prowa146
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dzących do encefalopatii. Większość pacjentów doświadcza niedowładu połowiczego,
parastezji połowiczej czy porażenia nerwów czaszkowych (szczególnie nerwu
wzrokowego). Inne objawy ADEM to: zaburzenia świadomości, ataksja, drgawki, mielopatia, niewyraźna mowa oraz stany depresyjne. Powszechne są również drażliwość
oraz splątanie. Zazwyczaj ADEM uważane jest za zdarzenie jednofazowe, objawy
utrzymują się przez kilka dni do kilku tygodni; opisywano chorych, u których choroba
miała postać charakteryzującą się występowaniem nawrotów (postać wielofazowa) [4].
Opisano rzadszą postać ADEM, związaną często z piorunującym przebiegiem
klinicznym i wysoką śmiertelnością – jest to zespół określany jako ostre krwotoczne
rozsiane zapalenie mózgu Hursta [5].

6. Neuropatologia
W badaniu neuropatologicznym charakterystyczne są ogniskowe zmiany zapalne
okołożylne (również pod wyściółką komór mózgu i opon miękkich). Zmiany te mają
charakter rozsiany i dotyczą głównie istoty białej. Duże nacieki mogą dotyczyć dużych
żył podkorowych, ale największe nasilenie występuje w okolicy żył średniego kalibru [2].
Zmiany demielinizacyjne występujące w ADEM wpływają na zdolność do przekazywania impulsu nerwowego przez co może powodować wiele objawów ze strony
układu nerwowego [6].

7. Immunopatologia
Jeden z proponowanych patomechanizmów ADEM opiera się na odpowiedzi
autoimmunologicznej przeciwko MOG, powodującej uszkodzenie osłonki mielinowej.
Istotne może być zjawisko mimikry molekularnej, związanej z podobieństwem epitopów
antygenowych, gdzie autoantygeny mieliny mają wspólne epitopy z determinantami
antygenowymi patogenu. W konsekwencji dochodzi do krzyżowej reakcji immunologicznej, skutkującej rozwojem autoreaktywności humoralnej i/lub komórkowej,
z wytworzeniem przeciwciał i/lub limfocytów T, skierowanych przeciwko autoantygenom mieliny, co prowadzi do objawów choroby.
Pierwszy etap zmian zachodzi we wtórnych narządach limfatycznych. Komórka
prezentująca antygen prezentuje antygen białka mieliny limfocytom T reagującym na
neuroantygen. Limfocyty T ulegają aktywacji i przemieszczają się do ośrodkowego
układu nerwowego (OUN), gdzie natrafiają na pokrewne antygeny prezentowane przez
komórki dendrytyczne. W konsekwencji dochodzi do migracji limfocytów T do miąższu
mózgu. W kolejnym etapie limfocyty T i komórki prezentujące antygen zaczynają
produkować cytokiny i chemokiny, co powoduje napływ leukocytów (w tym komórek
jednojądrzastych) oraz dodatkowych limfocytów T do OUN. Aksony pozbawione
osłonki mielinowej są podatne na uszkodzenie. Jest to ułatwione w sytuacji uszkodzenia bariery krew mózg (ang. blood-brain barier, BBB) w wyniku działania proteaz.
Rozpoczyna się produkcja reaktywnych rodników tlenowych, które przyczyniają się do
uszkodzenia śródbłonka. Rozwijające się procesy zapalne i immunologiczne prowadzą
do demielinizacji i uszkodzenia aksonów.
Następnym etapem jest aktywacja procesów naprawczych, w których dochodzi do
aktywacji i proliferacji astrocytów. Makrofagi usuwają pozostałości uszkodzonych
i martwych komórek oraz zwiększają produkcję cytokin przeciwzapalnych. Następuje
aktywacja prekursorów oligodenrocytów, które wraz z zachowanymi oligodendrycotami
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inicjują remielinizację. W zregenerowanej mielinie skład peptydów jest inny niż
w mielinie, która nigdy nie uległa uszkodzeniu – może ona wykazywać zwiększoną
podatność na dalsze uszkodzenia, co tłumaczy nawracające formy ADEM.
W obrazie patomorfologicznym obserwowane są okołonaczyniowe nacieki w istocie
białej mózgu i rdzenia, składające się głównie z komórek jednojądrzastnych (limfocyty,
monocyty). W fazie ostrej choroby opisywano nacieki granulocytów, występowanie
mikrokrwotoków. W okresie późniejszym dochodzi do proliferacji astrocytów i powstania blizny glejowej [2].

8. Diagnostyka
Rozpoznanie ADEM opiera się na poparciu charakterystycznych objawów
klinicznych wynikami badania metodą MRI (magnetycznego rezonansu jądrowego).
W diagnostyce różnicowej uwzględniane są inne zapalne zespoły demielinizacyjne,
w tym: zapalenie nerwu wzrokowego, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego oraz
neuromyelitis optica spectrum diseases.
W postawieniu ostatecznej diagnozy istotne jest wykluczenie innych podobnych
schorzeń – szczególnie stwardnienia rozsianego (SM). Kryteria IPMSSG (ang.
International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group; Międzynarodowa Pediatryczna
Grupa Badawcza Stwardnienia Rozsianego) wskazują na wieloogniskowe deficyty
neurologiczne jako cechę charakterystyczną dla ADEM, dodając, że encefalopatia jest
czynnikiem koniecznym do postawienia diagnozy, choć kryterium to jest problematyczne z uwagi na trudności diagnostyczne (brak czułych i specyficznych metod
badania MRI oraz badania surowicy lub płynu mózgowo-rdzeniowego) [7].
Metodą z wyboru w diagnostyce radiologicznej ADEM jest MRI. Zmiany stwierdza
się głównie w nad- lub podnamiotowej istocie białej, a czasem w istocie szarej.
W przeciwieństwie do stwardnienia rozsianego zaangażowanie zwojów podstawnych
jest nietypowe [1].
Rzadko stwierdza się zmiany w istocie szarej, pniu mózgu lub zwojach podstawnych. Jednak w przypadku ich wystąpienia, przemawiają one za ADEM, a nie za SM
[1]. Z kolei zmiany dotyczące rdzenia kręgowego są stosunkowo powszechne.
Dodatkowo zmiany nadnamiotowe mają zwykle charakter asymetryczny, natomiast
zmiany we wzgórzu i w zwojach podstawnych – zwykle symetryczne [8].
Próbuje się szukać korelacji między lokalizacją zmian w OUN uwidacznianych
przy użyciu metod neuroobrazowania, a przebiegiem choroby czy też odpowiedzią na
daną terapię. Taki temat podjęli Khurana i wsp., którzy przeprowadzili retrospektywny
przegląd dokumentacji 13 dzieci z rozpoznaniem ADEM. Okazało się, że prezentacja
ADEM z opóźnionym rozwojem zmian w głębokiej istocie szarej oraz pniu mózgu
(stwierdzanych w badaniu MRI) może zwiastować przedłużony przebieg kliniczny
oraz brak odpowiedzi na terapię glikokortykoidami. Autorzy wskazują, że zastosowanie plazmaferezy u takich pacjentów może być skuteczne. Swoje wnioski opierają
na pozytywnych wynikach leczenia z zastosowaniem 5 sesji plazmaferezy. Dotyczyło
to pacjentów nieodpowiadających na terapię glikokortykoidami, u których neurologiczny
przebieg ADEM był poważny, a u części zmiany w neuroobrazowaniu – opóźnione
(ostatecznie doszło do rozwoju zmian w głębokiej istocie szarej i pniu mózgu) [9].
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W badaniu EEG (elektroencefalografii) nie stwierdza się znaczących odchyleń,
choć można zaobserwować nieswoiste zwolnienie rytmu (czasem z wysokim napięciem),
przy czym nasilenie zmian koreluje z ciężkością przebiegu choroby [2].
W dużej części przypadków ADEM stwierdza się odchylenia w badaniu płynu
mózgowo-rdzeniowego (PMR). Jednak nie wykazuję one cech swoistych dla ADEM.
Wyniki przeważnie wskazują na pleocytozę limfocytarną (nieprzekraczająca 10
komórek w μL) oraz na podwyższenie ogólnego poziomu białka (powyżej 100 mg/dL).
Nie stwierdza się obecności prążków oligoklonalnych. Może pojawić się też wzrost
poziomu białka zasadowego mieliny (ang. myelin basic protein; MBP), co wskazuje na
proces jej rozpadu w organizmie; czasem badanie w kierunku obecności przeciwciał
anty-MOG może być pomocne w przypadku podejrzenia ADEM. Ich występowanie
wskazuje na predyspozycję do poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego u dzieci.
Z drugiej strony obecność tych przeciwciał wiąże się z bardziej korzystnym ogólnym
rokowaniem, w porównaniu z dziećmi z zajęciem kręgosłupa bez przeciwciał antyMOG. Oznaczanie przeciwciał anty-MOG-IG1 może być istotne z punktu widzenia
przewidywania nawrotu choroby i może być traktowane jako rokowniczy marker
serologiczny [1].

9. Leczenie
Z uwagi na niską częstość występowania choroby – przyjęte sposoby leczenia
opierają się na opisach przypadków oraz badaniach niewielkich grup pacjentów –
nierzadko zróżnicowanych pod względem wieku, etiologii, stopnia ciężkości choroby
oraz czasem od wystąpienia objawów do wdrożenia terapii. Podstawę leczenia stanowi
immunosupresja. Najczęściej stosuje się wysokie dawki glikokortykosteroidów. Typowy
schemat terapii wstępnej obejmuje metyloprednizolon podawany dożylnie w dawce
1000 mg na dobę przez 3-5 dni, a następnie doustne zmniejszanie dawki glikokortykosteroidów przez 4-6 tygodni. Przy podejrzeniu ostrego wirusowego zapalenia mózgu,
w pierwszych dniach leczenia dożylny metyloprednizolon można połączyć z dożylnym
acyklowirem (leczenie empiryczne). Terapię należy kontynuować do momentu wykluczenia etiologii zakaźnej.
U pacjentów, którzy słabo reagują na leczenie glikokortykosteroidami stosuje się
dożylną immunoglobulinę podawaną samodzielnie bądź w skojarzeniu z glikokortykosteroidami. Pojedyncza dawka wynosi 1-2 g/kg i może być podzielona na około 5 dni.
Kolejną opcją terapeutyczną jest wymiana osocza, zwana plazmaferezą, która polega
na usuwaniu z krwi pacjenta niepożądanych substancji. Schemat obejmuje 6 wymian
co drugi dzień z objętością osocza wynosząca 1-1,5 l. Zabieg traktowany jest najczęściej jako ostateczność, a jego skuteczność jest słabo udokumentowana.
Inna możliwość to cyklofosfamid podawany dożylnie w dawce 1 g przez około 5
dni [3, 4].

10. Rokowanie
Całkowite ozdrowienie odnotowano nawet u około 75% pacjentów. Zwykle stan
pacjentów poprawia się po zastosowaniu leczenia. Etiologia ma wpływ na rokowanie
w ADEM – przypadki poprzedzone odrą charakteryzują się najwyższą śmiertelnością
i największym ryzykiem powikłań. U 20-50% chorych, u których ADEM rozwija się
w następstwie różyczki, obserwowano powikłania. Najczęstszymi następstwami neuro-
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logicznymi po ADEM są ogniskowe ubytki motoryczne oraz upośledzenie funkcji
poznawczych. Chociaż ADEM uważana jest za chorobę jednofazową, to nawet ¼ osób
doświadcza przynajmniej jednego nawrotu [4].

11. ADEM – patogeneza
Patogeneza ADEM nie została w pełni poznana. Uważa się, że proces immunologiczny może być związany z reakcją alergiczną lub autoimmunologiczną. Sugerowany
jest udział czynników środowiskowych w patogenezie; wskazuje się na predyspozycje
genetyczne. Zidentyfikowano genetyczną predyspozycję do wystąpienia ADEM – jest
ona związana z obecnością antygenu zgodności tkankowej HLA-DRB1 – prawdopodobnie jest on związany z immunoreaktywnością na epitopy białek mieliny.

12. ADEM – związek z chorobami zakaźnymi i szczepieniami
Dokładna przyczyna ADEM nie jest znana. ADEM pojawia się zwykle od 1 do 3
tygodniu po infekcji wirusowej, po szczepieniu lub po przyjęciu surowicy odpornościowej [5].
Szacuje się, że ADEM, rozwijające się po infekcji i po immunizacji, stanowi około
trzech czwartych przypadków, a wystąpienie gorączki jest związane z początkiem
objawów neurologicznych [10, 11].
Jako potencjalny mechanizm rozwoju ADEM po infekcji/ immunizacji wskazywany jest proces immunologiczny prowadzący do demielinizacji; postulowano również
rolę waskulopatii z udziałem kompleksów immunologicznych [12].
Należy dodać, że w części przypadków ADEM nie można stwierdzić wyraźnego
czynnika poprzedzającego. W związku z tym przypuszcza się, że przyczyna może mieć
związek z nieznanym dotychczas wirusem.
Mechanizmy, wywołujące chorobę, związane są z autoreaktywnością immunologiczną wobec antygenów OUN. W związku z tym, że większość przypadków ADEM
występuje po przebytej infekcji, wysunięto dwie hipotezy dotyczące patomechanizmu
choroby.
Pierwsza opiera się na mimikrze molekularnej. Niektóre patogeny zawierają podobne
sekwencje aminokwasów jak te, występujące w OUN, przez co może dochodzić do
immunologicznych reakcji krzyżowych i w konsekwencji do indukcji procesów autoimmunologicznych i reakcji zapalnej. Antygenami mieliny, wykazującymi podobieństwo
do antygenów patogenów, które mogą przyczynić się do wystąpienia ADEM, są m.in.:
MBP, białko proteolipidowe (ang. proteolypid protein, PLP) oraz MOG, które jest
wytwarzane tylko przez oligodendrocyty w obrębie OUN. Ekspresja białka MOG
w dojrzałych oligodendrocytach sugeruje jego rolę w dojrzewaniu tych komórek; białko
to odgrywa również kluczową rolę w utrzymaniu integralności mieliny, w adhezji
i interakcji między komórkami [13]. Uszkodzenie oligodendrocytów sprzyja rozwojowi
reakcji zapalnej, ze wzrostem przepuszczalności naczyń, obrzękiem i uszkodzeniem
BBB. U pacjentów z ADEM, w ostrej fazie choroby, obserwowano obecność autoprzeciwciał IgG oraz limfocytów T pomocniczych skierowanych przeciwko MOG [14].
Produkcja przeciwciał ulegała zmniejszeniu w trakcie leczenia [13].
Druga hipoteza to teoria postzakaźna. Zgodnie z nią – po zakażeniu wirusem
o charakterze neurotropowym dochodzi do uszkodzenia OUN, następnie do uszkodzenia
BBB. W następstwie – dochodzi do wycieku neuroautoantygenów, przełamania tole-
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rancji immunologicznej i pojawienia się autoreaktywnych komórek odpornościowych
przeciwko białkom OUN [1, 4].
Mechanizm immunopatogenezy ADEM przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Patogeneza ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia (ADEM) [15]

12.1. ADEM – etiologia wirusowa i bakteryjna
U 50-75% dorosłych wystąpienie ADEM poprzedzone jest wcześniejszą infekcją
bakteryjną, wirusową lub pasożytniczą. Zakażenie, którego powikłaniem jest ADEM,
dotyczy najczęściej górnych dróg oddechowych. Czasem ADEM rozwija się po przebytym epizodzie zapalenia żołądka i jelit lub po przebyciu choroby związanej z wysypką.
Opisano także kilkanaście przypadków wystąpienia ADEM po przebyciu malarii [16].
Objawy neurologiczne u dzieci rozwijają się najczęściej w okresie 4-13 dni po zakażeniu; u dorosłych: po 26 dniach od zakażenia. W czasie 3-4 dni przed ujawnieniem się
objawów neurologicznych obserwowane są objawy prodromalne. Patogen wywołujący
zakażenie nie zawsze udaje się zidentyfikować.
W ostatnim czasie opublikowano doniesienia dotyczące występowania ADEM jako
powikłanie COVID-19 [17].
Patogeny związane z ADEM przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. ADEM – związek z infekcjami

CZYNNIKI WIRUSOWE

CZYNNIKI BAKTERYJNE

Wirus odry
Wirus ospy wietrznej
i półpaśca Denga
Wirus różyczki
Wirus świnki
Wirus grypy A i B
Wirus zapalenia wątroby typu
AiC
Wirus mononukleozy zakaźnej
Wirus cytomegalii
Wirus Epsteina i Barr
Wirus HHV-6, HHV-7
Wirus Coxackie B
Koronawirus SARS-CoV-2

Streptococcus pyogenes
Legionella pneumoniae
Salmonella typhi
Leptospira spp.

CZYNNIKI
PASOŻYTNICZE
Toxoplasma gondii
Plasmodium falciparum
Cryptococcus neoformans

Mycoplasma pneumoniae
Rickettsia sp.
Borrelia burgdorferi
Campylobacter jejuni
Chlamydia pneumoniae
Borrelia burgdorferi
Haemophilus
influenzae type b

Enterowirus
Wirus HIV
Źródło: opracowanie własne na podstawie [3].

12.2. ADEM – związek ze szczepieniami
Szczepienia są skuteczną strategią zmniejszania obciążenia chorobami, którym można
zapobiec. Jednak wiele doniesień klinicznych ujawniło, że różne szczepienia mogą
wiązać się z zaburzeniami neurologicznymi, głównie z chorobą autoimmunologiczną
[18].
Jednym z powikłań poszczepiennych może być ADEM, które może wystąpić po
podaniu niektórych szczepionek – zarówno żywych, jak też inaktywowanych.
Dotychczas nie przeprowadzono dużych badań populacyjnych; opublikowano jednak
wiele opisów przypadków wystąpienia ADEM po podaniu szczepionki – nie we wszystkich przypadkach udokumentowano bezpośredni związek ADEM ze szczepieniem.
Początkowo incydenty poszczepiennego zapalenia mózgu i rdzenia określano jako
„wypadki neuroparalityczne”; zostały one po raz pierwszy opisane w 1853 roku po
powszechnym wprowadzeniu szczepionki przeciwko ospie, a w 1885 roku – w związku
ze szczepionką Pasteura przeciwko wściekliźnie. Dalsze opisy przypadków wskazują na
to, że ADEM może być powiązany z kilkoma szczepionkami, w tym błonica-krztusiectężec (DPT), odra-świnka-różyczka (MMR), szczepionkami przeciwko wściekliźnie,
błonicy-tężcowi-polio, ospie, odrze, śwince, różyczce, japońskiemu zapaleniu mózgu
B, krztuścowi, grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i szczepionce przeciwko
śwince.
W 2019 r. opublikowany został opis przypadku 42-letniej kobiety, u której objawy
neurologiczne wystąpiły po przyjęciu poczwórnej inaktywowanej szczepionki przeciw
grypie (Fluarix, GlaxoSmithKline, partia 5EE73); szczepionka zawierała wirusa grypy
A-H1N1, wirusa grypy A-H3N2, wirusa grypy B/Yamagata i wirusa linii grypy
B/Victoria. W Stanach Zjednoczonych organizacja CDC (Center for Disease Control)
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zaleca, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia byli corocznie szczepieni przeciwko
grypie. Opisana pacjentka – jako pielęgniarka – wielokrotnie otrzymywała szczepionkę
przeciw grypie, bez objawów niepożądanych. Jednak w 2013 roku, 7 dni po szczepieniu Fluarix, wystąpiły u niej parestezje obu kończyn dolnych, po czym rozwinęły
się objawy związane z zapaleniem rdzenia kręgowego. Wyniki badań MRI, objawy
kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych spełniły kryteria rozpoznania ADEM według
Brighton Collaborations Encephalitis Working Group.[19] Stan chorej uległ znaczącej
poprawie w ciągu 3 miesięcy leczenia (pozostało lekkie mrowienie i drętwienie prawej
stopy, zaparcia i trudności w oddawaniu moczu).
W latach 2011-2015 przeprowadzono badanie kliniczno-kontrolne, którego celem
była ocena ryzyka ADEM jako możliwego powikłania szczepień m.in. przeciwko WZW
typu A, B, grypie, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, tężcowi, błonicy czy
wściekliźnie. W przeprowadzonym badaniu szczepienie wiązało się ze statystycznie
istotnym wzrostem ryzyka w przedziale ekspozycji wynoszącym 31-60 dni, jednak bez
wzrostu ryzyka w przedziale 0-30 dni oraz 61-180 dni. Wynik w przedziale ryzyka 3160 dni był prawdopodobnie przypadkowy i nie został potwierdzony w oddzielnych
analizach. Nie można wykluczyć, że dokonane obserwacje uwidoczniły przypadkowe
powiązania czasowe, a nie prawdziwe związki przyczynowe.[20]
W marcu bieżącego roku opublikowano pracę przeglądową, w której przytoczono
wyniki badań, wskazujące na związek szczepień przeciwko zakażeniu koronawirusem
SARS-CoV-2 z wystąpieniem ADEM. Działanie niepożądane, związane z wystąpieniem
ADEM, były raportowane w systemie Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS) i dotyczyły szczepionek Pfizer-BioNTech, Moderna oraz J&J/Janssen.[22]
Wspomniane powyżej oraz inne publikowane obserwacje wskazują na to, że ryzyko
wystąpienia ADEM może być większe po pierwszej dawce szczepionki w przypadku
szczepionki wielodawkowej.[22] Jednak w oparciu o dotychczasowe dane nie można
wyciągnąć ostatecznych wniosków na temat związku ADEM z konkretną szczepionką
[7]. Występowanie ADEM związanych ze szczepieniami nie przekracza ogólnej
częstości występowania tej choroby [8].
Istniejące dane wskazują na to, że ADEM po szczepieniu może być związane nie
tylko z reakcją na składnik wirusowy szczepionki, ale także na zanieczyszczenie preparatu białkami tkanki mózgowej. Na przykład szczepionka przeciw wściekliźnie była
produkowana z zastosowaniem tkanki mózgu królika, owcy lub kozy. Zanieczyszczenie preparatu składnikami tkanki OUN potencjalnie może prowadzić do reakcji
autoimmunologicznej – skierowanej przeciwko antygenom zawartym w preparacie
oraz – na zasadzie reaktywności krzyżowej – ludzkim antygenom OUN.
Na prawdziwość takiej teorii wskazują obserwacje dotyczące: a) zmniejszenia
częstości występowania ADEM po opracowaniu szczepionek produkowanych z zastosowaniem białek rekombinowanych [23]; b) obecności przeciwciał wykazujących
wysokie powinowactwo do MBP u chorych z ADEM, które rozwinęło się po szczepieniu przeciw wściekliźnie (szczep Semple). Opisywano chorych, u których ADEM
wystąpiło po zastosowaniu środków medycyny naturalnej, np. wyciągów mózgu owiec
lub przysadki mózgowej, podanych dla wzmocnienia organizmu (bez dostatecznej
kontroli i bez szczegółowych badań wstępnych). Niepokojące są też publikowane
obserwacje dotyczące wystąpienia ADEM po próbach stosowania szczepionki przeciw
chorobie Alzheimera (chA). Szczepionka była złożona z fragmentów amyloidu beta
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(Ab42), stanowiących główny składnik blaszek amyloidowych w chA. ADEM wystąpiło u 6% leczonych chorych – przy braku podobnych powikłań u osób otrzymujących
placebo [5].
Powyższa hipoteza nie wyjaśnia jednak przyczyny ADEM występującego po szczepieniu przeciw ospie i innych szczepieniach z użyciem szczepionek przygotowanych
bez wykorzystania tkanki nerwowej. Być może przyczyną jest mimikra molekularna –
czyli podobieństwo epitopów antygenowych występujących w preparacie szczepionkowym i w OUN osoby szczepionej – w tym epitopów obecnych w białkach mieliny, np.
MBP, białko proteolipidowe czy glikoproteina oligodendrocytów [24]. W krwi obwodowej pacjentów z ADEM wykrywane były przeciwciała przeciwko gangliozydom
(GM1, GD1a) jak też limfocyty T linii Th2 wykazujące reaktywność z MBP.
Istnieje również hipoteza, zgodnie z którą proces demielinizacji może być efektem
bezpośredniej neurotoksyczności wirusa o charakterze neurotropowym – szczepienie
z użyciem atenuowanego szczepu wirusa może zaindukować proces autoimmunologiczny w przypadku wcześniejszej infekcji – w takiej sytuacji dochodziłoby to
reaktywacji uczulonych wcześniej limfocytów T cytotoksycznych, specyficznych dla
danego wirusa [10].
Jeszcze inna koncepcja oparta jest na założeniu, że podanie wirusa o cechach
neurotropowych może powodować uszkodzenie bariery krew-mózg i przedostawanie
się antygenów OUN do krążenia obwodowego. Antygeny te – po przetworzeniu
w narządach limfatycznych – są prezentowane przez komórki prezentujące antygen, co
prowadzi do załamania stanu tolerancji immunologicznej i rozwoju autoreaktywnej
encefalitogennej odpowiedzi z udziałem limfocytów T. Poparciem dla takiej teorii są
obserwacje chorych, u których ADEM wystąpił po szczepieniu przeciw wściekliźnie
[25].
Zaproponowano także tak zwany model immunozapalny, w którym koncepcja
dotyczące mimikry molekularnej została połączona z zaangażowaniem procesu zapalnego.
Według tego modelu – zakażenie wirusem wykazującym ekspresję determinant antygenowych przyczyniających się do procesów związanych z mimikrą molekularną,
stanowi pierwszy bodziec. Drugim bodźcem jest kolejne zakażenie innym wirusem,
przyczyniające się do reaktywację wytworzonych wcześniej autoreaktywnych limfocytów T, które przyczyniają się do demielinizacji.

13. Podsumowanie
ADEM to rzadka autoimmunologiczna choroba demielinizacyjna ośrodkowego
układu nerwowego (OUN). Objawy neurologiczne są zależne od struktury OUN, która
jest najsilniej uszkodzona. Choroba zwykle ma przebieg jednofazowy, obserwowane są
też epizody nawracające. W obrazie neuropatologicznym stwierdza się obrzęk i okołonaczyniowe nacieki w istocie białej mózgu i rdzenia, proliferację astrocytów i powstanie
blizny glejowej.
Uważa się, że ADEM rozwija się w konsekwencji infekcji lub immunizacji. Choroby
zakaźne, związane z ADEM, to m.in. odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, grypa
rzekoma, dur brzuszny, mononukleoza zakaźna. Opisano kilka przypadków ADEM,
związanych z COVID-19.
ADEM może również wystąpić jako powikłanie po podaniu niektórych szczepionek m.in. przeciwko różyczce, grypie, wściekliźnie, śwince, COVID-19. Patogeneza
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ADEM nie jest jasna. Istotne może być zjawisko mimikry molekularnej, związanej
z podobieństwem epitopów antygenowych mieliny i patogenu. Może to prowadzić do
krzyżowej reakcji immunologicznej i autoreaktywności humoralnej i/lub komórkowej
przeciwko autoantygenom mieliny.
Temat ADEM i szczepień powrócił wraz z wybuchem pandemii COVID-19, a szczególnie w związku z wprowadzeniem na rynek szczepień przeciw wirusowi SARSCoV-2. Pomimo krótkiego okresu czasu ich stosowania w literaturze pojawiają się
opisy przypadków wystąpienia ADEM jako powikłania po szczepieniu na SARS-CoV-2.
Obecnie nie można stwierdzić jednoznacznie czy istnieje zależność przyczynowoskutkowa, gdyż nie dysponujemy pełną dokumentacją wyników badań klinicznych
szczepionek, ani wynikami konkretnych badań mających na celu wykazanie związku
szczepień z ADEM. Nie należy jednak lekceważyć żadnych doniesień wskazujących
na ADEM jako niepożądany odczyn poszczepienny i kwestia ta wymaga dalszych
badań. Wyniki takich badań mogą być istotne nie tylko dla lepszego zrozumienia
patomechanizmu choroby, mogą również w znaczący sposób wpłynąć na opracowanie
skutecznych metod leczenia takich pacjentów. Obecnie brak jest wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia ADEM z uwagi na brak randomizowanych, kontrolowanych badań, porównujących różne metody terapii, jak też badań kontrolowanych
placebo. Opracowanie takich wytycznych jest również utrudnione przez dużą zmienność
fenotypową zespołów neurologicznych związanych z odpowiedzią immunologiczną
przeciwko białkom mieliny – zmienność ta prawdopodobnie wynika z uwarunkowań
genetycznych, wpływu czynników środowiskowych czy z uwarunkowanego indywidualnie przebiegu procesów związanych z mielinizacją. W przyszłości lepsza znajomość
procesów immunologicznych, leżących u podłoża ADEM, w tym związanych z infekcją
czy szczepieniami oraz identyfikacja czynników zapalnych, biochemicznych i genetycznych mających wpływ na przebieg choroby, pozwoli na wskazanie kluczowych
procesów, które staną się podstawą dla opracowania skutecznych terapii.
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Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM) – związek z chorobami
zakaźnymi bądź szczepieniami ochronnymi
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie związku między ostrym rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia (z ang.
acute disseminated encephalomyelitis ADEM) a chorobami zakaźnymi bądź szczepieniami ochronnymi.
ADEM to rzadka autoimmunologiczna choroba demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Objawy neurologiczne są zależne od struktury OUN, która jest najsilniej uszkodzona. Choroba zwykle ma
przebieg jednofazowy, obserwowane są też epizody nawracające. W obrazie neuropatologicznym stwierdza
się obrzęk i okołonaczyniowe nacieki w istocie białej mózgu i rdzenia, proliferację astrocytów i powstanie
blizny glejowej.
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związek z chorobami zakaźnymi bądź szczepieniami ochronnymi
Uważa się, że ADEM rozwija się w konsekwencji infekcji lub immunizacji. Choroby zakaźne, związane
z ADEM, to m.in. odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, grypa rzekoma, dur brzuszny, mononukleoza
zakaźna. Opisano kilka przypadków ADEM, związanych z COVID-19.
ADEM może również wystąpić jako powikłanie po podaniu niektórych szczepionek m.in. przeciwko
różyczce, grypie, wściekliźnie, śwince. Patogeneza ADEM nie jest jasna. Istotne może być zjawisko
mimikry molekularnej, związanej z podobieństwem epitopów antygenowych mieliny i patogenu. Może to
prowadzić do krzyżowej reakcji immunologicznej i autoreaktywności humoralnej i/lub komórkowej
przeciwko autoantygenom mieliny.
Podstawą leczenia jest immunosupresja. U większości chorych, którzy przeżyją, następuje poprawa stanu
neurologicznego. Wyjątkiem jest ADEM rozwijające się w następstwie różyczki.
Słowa kluczowe: ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, ADEM, infekcja, szczepionka

Acute disseminated encephalomyelitis – association with infectious diseases
or vaccinations
Abstract
The aim of this study is to present the association between acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)
and infectious diseases or vaccinations.
ADEM is a rare autoimmune demyelinating disease of the central nervous system (CNS). Neurologic
manifestations depend on the CNS structure that is most severely affected. The disease usually has
a monophasic course, but recurrent episodes are also observed. Neuropathologic presenatation include
edema and perivascular infiltrates in the white matter of the brain and medulla, astrocyte proliferation, and
glial scar formation.
ADEM is thought to develop as a consequence of infection or immunization. Infectious diseases associated
with ADEM include measles, chickenpox, rubella, mumps, pseudo-influenza, typhoid fever and infectious
mononucleosis. A few cases of ADEM associated with COVID-19 have been described.
ADEM can also occur as a complication of certain vaccines including rubella, influenza, rabies, and
mumps. The pathogenesis of ADEM is not clear. Molecular mimicry associated with the similarity of
antigenic epitopes of myelin and pathogen may be important. This may lead to immune cross-reactivity
and humoral and/or cellular autoreactivity against myelin autoantigens.
The mainstay of treatment is immunosuppression. Most patients who survive have neurologic improvement. The exception is ADEM that develops following rubella.
Keywords: acute disseminated encephalomyelitis, ADEM, infection, vaccine
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Fizyka w diagnostyce nowotworów
1. Wprowadzenie
Choroby nowotworowe, według Światowego Raportu Nowotworów (World Cancer
Report) stanowią obecnie pierwszą lub drugą najczęstszą przyczynę przedwczesnych
zgonów w wieku 30-69 lat [1]. W Polsce według Krajowego Rejestru Nowotworów są
drugą pod względem częstości przyczyną zgonów. W 2019 roku spowodowały 25,7%
zgonów u mężczyzn i 23,2% zgonów u kobiet. Problem nowotworów dotyczy nie
tylko osób starszych, ale również osób młodych i w średnim wieku (tj. 25-64 lat) [2].
Pomimo postępów w onkologii, leczenie chorób nowotworowych to wciąż jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny, zwłaszcza kiedy konwencjonalne metody
leczenia takie jak: chemioterapia, radioterapia, czy immunoterapia nie dają zadawalających rezultatów [3, 4]. W ostatnich latach zwrócono uwagę na wykorzystanie technik
obrazowania do wykrywania i diagnozowania różnych chorób (w tym chorób
nowotworowych) zarówno o ostrym, jak i przewlekłym przebiegu [5-7].
Do wykrywania zmian nowotworowych są szeroko wykorzystywane prawa fizyki.
Zaletą wielu badań fizycznych jest ich nieinwazyjny charakter oraz brak efektów
ubocznych w zdrowych tkankach. Metody te stosowane z odpowiednio dobranymi
wielkościami parametrów fizycznych są najczęściej bezpieczne dla pacjenta oraz
prowadzącego czynności diagnostyczne.
Celem niniejszej pracy poglądowej jest dokonanie przeglądu zastosowań fizyki
w diagnostyce nowotworów z wykorzystaniem publikacji naukowych. W pracy porównano zasady badania i możliwości poszczególnych fizycznych metod diagnostycznych.
Omówiono następujące fizyczne metody diagnostyki nowotworów: obrazowanie
magnetyczno-rezonansowe, obrazowanie rentgenowskie, tomografię komputerową,
metodę fotodynamiczną, elektroencefalografię, elektrokardiografię oraz ultrasonografię.

2. Choroby nowotworowe – ogólna charakterystyka
Nowotwór jest chorobą wieloczynnikową, mającą podłoże genetyczne. Powstaje
wskutek nakładania się zaburzeń struktury DNA, przy niewystarczającej sprawności
komórkowych procesów naprawczych. Przyczyną powstania nowotworów są zmiany
w obrębie różnych genów (takich jak: geny supresorowe, protoonkogeny i geny
odpowiedzialne za regulację procesu apoptozy), które są istotne dla właściwego
przebiegu procesu proliferacji, wzrostu, różnicowania komórki oraz jej śmierci [8, 9].
Proces nowotworzenia (kancerogenezy) jest długotrwały, złożony i wieloetapowy.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat kancerogenezy [8, 10]. Pierwszy etap nowotworzenia – preinicjacja – związany jest z ekspozycją organizmu na karcynogeny.
Organizm człowieka jest stale narażony jest na działanie szkodliwych czynników
echodurek@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl.
2 bpilawa@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl.
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kancerogennych, które występują w środowisku zewnętrznym (karcynogeny fizyczne,
chemiczne, biologiczne), jak i w mikrośrodowisku wewnętrznym. Ten etap jest najdłuższy ze wszystkich etapów nowotworzenia (może trwać całe życie). Podczas
drugiego etapu kancerogenezy – inicjacji – dochodzi do powstawia zmian w komórce
i pojawienia się pierwszej, pojedynczej mutacji genetycznej. Wpływ na ten etap mają
także czynniki promujące wzrost liczby komórek potomnych zmutowanej komórki
(może trwać od kilku do nawet 20-30 lat). Trzeci etap kancerogenezy – promocja –
związany jest z wielostopniowym rozwojem klonu komórkowego. Aktywacja onkogenów na tym etapie prowadzi do wzmożonej proliferacji, pojawienia się nowych
mutacji i zakłócenia komórkowych procesów regulacyjnych (zwykle trwa do kilku lat).
Czwarty i zarazem nieodwracalny etap transformacji nowotworowej – progresja –
prowadzi do powstania nowotworu. Charakteryzuje się kolejnymi zaburzeniami molekularnymi, związanymi głównie ze zmianami kariotypu. Wskutek nakładania się
uszkodzeń pojawiają się klony zdolne do naciekania otaczających tkanek i tworzenia
przerzutów [8, 10].

Rysunek 1. Schemat kancerogenezy [8, 10]

3. Metody fizyczne diagnostyki nowotworów
3.1. Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego i obrazowanie
magnetyczno-rezonansowe
W obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym wykorzystywane jest zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (ang. nucelar magnetic resonance) (NMR), które
dotyczy protonów umieszczonych w polu magnetycznym [11-18]. Stałe pole magnetyczne
o natężeniu H powoduje przestrzenne kwantowanie jądrowych momentów magnetycznych. W polu magnetycznym powstaje 2I+1 stanów, a poziomy energetyczne
protonów ulegają rozszczepieniu. Protony przechodzą na wyższe poziomy energetyczne
pod wpływem fal radiowych o częstości spełniającej warunek rezonansu opisanego
równaniem [11]:
(h/2π)∙ꞷ = -gn•μBn•H

(1)

gdzie zastosowano następujące oznaczenia:
h – stała Plancka,
ꞷ – częstość elektromagnetycznego promieniowania radiowego,
gn – współczynnik rozszczepienia spektroskopowego,
μBn – magneton jądrowy,
H – natężenie pola magnetycznego.
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Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego zachodzi w przypadku, gdy energia
fal radiowych jest równa różnicy energii poziomów energetycznych protonów rozszepionych w polu magnetycznym o natężeniu H [11-15].
W wyniku kwantowania momentu pędu najprostsze jądro 1H w postaci protonu
o spinie I = 1/2 w polu magnetycznym o natężeniu H posiada dwa stany energetyczne
o energiach [12]:
E(-1/2) = +1/2gn•μBn•H oraz E(+1/2) = -1/2gn•μBn•H

(2)

Różnica energii pomiędzy tymi stanami ΔE jest proporcjonalna do częstości fal
radiowych ω (rys. 2) [12]. Wzbudzenie protonu następuje, gdy częstość ω spełnia
warunek rezonansu.

Rysunek 2. Rozszczepienie poziomów energetycznych jądra o spinie I = 1/2 w polu magnetycznym
o natężeniu H wg [12]. MI – magnetyczna liczba kwantowa, ΔE – różnica energii pomiędzy poziomami dla
MI = +1/2 i MI = -1/2, ꞷ – częstość elektromagnetycznych fal radiowych [12]

Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego zachodzi, gdy protony uzyskują
energię (h/2π)∙ꞷ. Wzbudzone protony powracają na niższe poziomy energetyczne
w procesach relaksacji spin-spin i spin-sieć [13]. Relaksacja spin-spin zachodzi
w układzie protonów. Relaksacja spin-sieć zachodzi pomiędzy protonami a otoczeniem.
Pochłanianie energii fal radiowych przez proton jądra wodoru (H) o spinie I = 1/2
ma zastosowanie w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym (ang. magnetic resonance
imaging) (MRI) [13-20]. Obrazowanie MRI wykonuje się za pomocą tomografu,
którego budowę pokazano na rysunku 3 [18]. Źródłem stałego pola magnetycznego
w tomografie jest elektromagnes. Cewki korekcyjne umieszczone na końcach głównego
solenoidu zwiększają jednorodność pola magnetycznego, w którym podczas badania
umieszczany jest pacjent. Cewki nadawczo-odbiorcze wytwarzają i odbierają fale radiowe.
Podczas nadawania fal radiowych w cewkach płynie prąd zmienny wskutek przyłożenia zmiennego napięcia elektrycznego. W fazie odbioru prąd zmienny jest generowany w cewkach przez zmienny strumień magnetyczny. Cewki gradientowe wytwarzają
gradient natężenia pola magnetycznego wzdłuż pacjenta, co pozwala wybrać do obrazowania konkretną warstwę, w której spełnione jest równanie jądrowego rezonansu
magnetycznego.
Zjawisko NMR zachodzi w obrazowanej warstwie, w której protony absorbują fale
radiowe emitowane przez cewki nadawczo-odbiorcze [18]. Fale radiowe o odpowiedniej
częstotliwości wytwarzane w cewkach nadawczych wzbudzają protony w obrazowanej
warstwie. Następnie protony relaksują i przechodzą na niższe poziomy energetyczne.
Relaksacji protonów w obrazowanej warstwie towarzyszy generownaie zmiennego
strumienia magnetycznego w cewkach odbiorczych oraz powstanie zmiennego napięcia
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elektrycznego. Prąd zmienny poddawany jest obróbce matematycznej i tworzony jest
obraz w postaci rozmieszczenia protonów w badanej warstwie.
Podczas badania MRI dokonuje się pomiarów absorpcji elektromagnetycznego
promieniowania o częstotliwościach radiowych z zakresu 1-100 MHz przez protony
znajdujące się w polu magnetycznym o indukcji B wynoszącej najczęściej 2,0-2,5
Tesli [13-15, 17, 18].

Rysunek 3. Budowa tomografu do obrazowania magnetyczno-rezonansowego: A) elektromagnes – źródło
stałego pola magnetycznego, B) cewki nadawczo-odbiorcze, C) cewki gradientowe, D) cewki korekcyjne [18]

Indukcja magnetyczna B pola rozproszonego w odległości kilku metrów od tomografu jest rzędu mT. Czas trwania badania MRI: od kilku do kilkunastu minut – obrazowanie standardowe, kilkadziesiąt minut – obrazowanie czynnościowe (np. kończyn).
Pole magnetyczne stosowane w czasie badania MRI jest bezpieczne dla pacjenta oraz
dla pracowników wykonujących badanie [15, 17, 18, 20]. Badanie MRI może wykonywać lekarz lub lekarz we współpracy z fizykiem medycznym.
Stosowane fale radiowe w obrazowaniu MRI mają energię dużo mniejszą niż
promieniowanie podczerwone IR, światło widzialne, ultrafioletowe UV, czy promieniowanie rentgenowskie X. Przykładowo energia fal radiowych o częstotliwości 1•108
Hz jest rzędu 10-7 eV, energia promieniowanie IR o częstotliwości 1•1014 Hz jest rzędu
10-1 eV, energia światła widzialnego o częstotliwości 6•1014 Hz jest rzędu 100 eV,
energia promieniowania UV o częstotliwości 1016 Hz jest rzędu 101 eV, a energia
promieniowania X o częstotliwości 1•1020 Hz jest rzędu 105 eV [15, 17, 18].
Badanie MRI jest szczególnie ważne dla diagnostyki nowotworów mózgu, gdzie
nie jest możliwe zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego ze względu na silne
odbicie ultradźwięków od kości czaszki oraz silne pochłanianie ultradźwięków przez
kości czaszki [15, 17]. Kości czaszki nie stanowią przeszkody dla elektromagnetycznych
fal radiowych.
MR stosowany jest w diagnostyce nowotworów ośrodkowego układu nerwowego,
głowy, szyi, przełyku, kości, szpiku kostnego, piersi, układu moczowego, gruczołu
krokowego, jelita cienkiego i grubego, miednicy u kobiet (rak trzonu i szyjki macicy,
endometrium), czerniaka i gruczolaka wątroby, gruczolakoraka trzustki, gruczolaków
i innych guzów nadnerczy [21, 22]. Stosowane są nowoczesne tomografy wysokopolowe
wykorzystujące pola magnetyczne 3,0 T, co daje lepsze wartości stosunku sygnału do
szumu i kontrastu do szumu, wyższą rozdzielczość przestrzenną i krótszy czas akwizycji
obrazu. Pola rzędu 3 T stosuje się głównie w neuroobrazowaniu, technikach angiogra161
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ficznych, hydrograficznych i spektroskopowych [21]. Obrazowanie MRI i TK są
skutecznymi metodami wykrywania i monitorowania leczenia chłoniaków oczodołów
[23]. Rezultaty diagnostyczne uzyskane tymi metodami są porównywalne.
Zjawisko NMR jest wykorzystywane w nowym rodzaju badań wątroby, jakim jest
elastografia MR. Elastografia MR polegająca na wysyłaniu podczas obrazowania
magnetyczno-rezonansowego fali mechanicznej w kierunku wątroby stosowana jest do
oceny właściwości sprężystych miąższu wątroby i zmian ogniskowych [21]. Badanie
dynamiczne rezonansu magnetycznego MR z dożylnym podaniem środka kontrastującego stosowane jest do wykrywania raka wątrobowokomórkowego (HCC), a czułość
tej metody jest podobna do czułości metody TK [24].
Prowadzone są badania kliniczne superparamagnetycznych cząsteczek tlenku żelaza
jako nowych środków kontrastowych, które akumulują się w węzłach chłonnych prawidłowych, a nie wiążą się z węzłami chłonnymi przerzutowymi [21]. Nowa metoda
obrazowania magnetyczno-rezonansowego nowotworów wykorzystuje sondy molekularne, które łączą się z receptorami komórkowymi nowotworów. Do sondy molekularnej wprowadza się paramagnetyczny lub superparamagnetyczny środek kontrastowy
[21]. Proponowane są numeryczne obróbki widm NMR jako przydatne do uzyskania
informacji diagnostycznej nowotworów [25].
Mammografię metodą magnetycznego rezonansu charakteryzuje wysoka czułość
(>98%) w wykrywaniu nowotworów piersi [26]. Mammografia MR i ultrasonografia
to metody wykrywania przede wszystkim raka inwazyjnego piersi. Mniejsza czułość
tego badania występuje w przypadku raka piersi o niskim i pośrednim stopniu złośliwości [26]. W przypadku nowotworów piersi tomografia MR jest metodą o większej
czułości w porównaniu do standardowych metod diagnozowania zmian nowotworowych piersi takich jak mammografia rentgenowska i ultrasonografia [27, 28].
Tomografia MR i tomografia komputerowa TK są zalecane razem z pozytonową
emisyjną tomografią (PET) do wykrywania nowotworów, określenia stopnia ich
zaawansowania oraz badaniu procesu terapii i nawrotów [29]. W tomografii PET
wprowadza się do tkanek nuklid promieniotwórczy (np. 11C, 18F) gromadzący się
w komórkach nowotworowych, który podlega rozkładowi β+ z powstaniem pozytonu
i neutrina [17]. Anihilacji pozytonów towarzyszy powstawanie fotonów, a ich detekcja
umożliwia lokalizaję zmian nowotworowych. Metoda złożona PET-TK jest przydatna
w przypadku rozpoznawania nowotworów głowy i szyi, płuc, trzustki, przełyku, czerniaków, a także umożliwia wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Metoda PET-MR
jest przydatna w diagnostyce pediatrycznej nowotworów. Obrazowanie MR umożliwia
zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego, na które narażony jest pacjent
podczas badania PET. Zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego ma szczególne
znaczenie podczas wielokrotnego powtarzania obrazowania PET [29].

3.2. Obrazowanie rentgenowskie
Zależność absorpcji promieniowania rentgenowskiego (X) od rodzaju tkanek wykorzystywana jest w obrazowaniu rentgenowskim [17]. Promieniowanie rentgenowskie
wytwarzane jest podczas zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub
w wyniku rozpraszania elektronów w polu jąder atomowych anody [17, 30-33].
Schemat powstawania promieniowania X w lampie rentgenowskiej pokazano na
rysunku 4 [17].
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Rysunek 4. Schemat powstawania promieniowania rentgenowskiego opracowanie własne na podstawie [17]

Silne pole elektryczne między katodą i anodą przyspiesza elektrony poruszające się
od katody do anody (rys. 4) [17, 30-33]. Po zderzeniu elektron z anodą elektron traci
energię i powstaje promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie X jest wysokoenergetyczne (~MeV), powoduje jonizację ośrodka i jest przenikliwe [17, 34-36].
Schemat klasycznego obrazowania rentgenowskiego zamieszczono na rysunku 5
[17]. Układ diagnostyczny zawiera lampę rentgenowską, system zasilania, układ sterowania oraz urządzenie obrazujące. Stół, na którym znajduje się pacjent jest wykonany
z materiału przepuszczającego promieniowanie rentgenowskie (np. włókna węglowe).

Rysunek 5. Schemat klasycznego obrazowania rentgenowskiego [17]

Badanie rentgenowskie polega na emisji promieniowania X na obrazowane tkanki
pacjenta i rejestrowaniu promieniowania, które nie zostało zaabsorbowane przez tkanki
(rys. 5) [17]. Pochłanianie promieniowania rentgenowskiego zależy od rodzaju tkanek
[17]. Promieniowanie X silnie pochłaniają kości. Kości na zdjęciach rentgenowskich to
obszary jasne. Obrazy tkanek miękkich różnią się stopniem jasności. Tkanka nowotworowa pochłania inaczej promieniowanie X aniżeli tkanka prawidłowa. Stopień
jasności obrazu tkanki nowotworowej różni się od stopnia jasności tkanki prawidłowej
[17].

3.3. Tomografia komputerowa
Promieniowanie rentgenowskie jest także stosowane do uzyskania obrazu tkanek
w tomografii komputerowej, a obraz TK analizowany jest numerycznie [17, 37-45].
Schemat badania TK pokazano na rysunku 6 [17]. Detektory promieniowania rentge163
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nowskiego znajdują się po przeciewnej stronie pacjenta aniżeli lampa, która wytwarza
to promieniowanie. Zasada fizyczna obrazowania TK jest taka sama jak w przypadku
klasycznego obrazowania rentgenowskiego.

Rysunek 6. Schemat badania TK [17]

Tomografia komputerowa stosowana jest do obrazowania guzów węzłów chłonnych,
płuc, wątroby, śledziony, trzustki, nerek, nadnerczy oraz przewodu pokarmowego [43].
Tomografia komputerowa TK służy do diagnostyki nowotworów ośrodkowego układu
nerwowego [44]. W przypadku wykazania zmiany nowotworowej w badaniu TK
wykonuje się następnie obrazowanie MRI w celu określenia rodzaju zmiany i jej
dokładnego położenia [44]. Diagnostyka raka podstawnokomórkowego skóry odbywa
się z użyciem dermatoskopu i histopatologicznie, a w przypadku stwierdzenia zmiany
nowotworowej tkanki przyległe ocenia się za pomocą tomografii komputerowej, zdjęć
rentgenowskich oraz tomografii MR [45].
Nie należy wykonywać obrazowania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, jeżeli wynik można uzyskać metodą tomografii MR lub ultrasonografii
[46]. Nie wykonuje się obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego
u kobiet w ciąży. Badanie wykonuje się przy użyciu możliwie najmniejszej dawki
promieniowania X, a dawka ta nie może przekraczać dawki dopuszczalnej. Podczas
klasycznego obrazowania rentgenowskiego czaszki pacjent otrzymuje dawkę efektywną
promieniowania wynoszącą 0,015 mSv, a podczas obrazowania TK czaszki uzyskuje
dużo większą dawkę efektywną wynoszącą 2 mSv. Uzyskanie rentgenogramu klatki
piersiowej naraża pacjenta na dawkę promieniowania 0,0013 mSv, podczas gdy
obrazowanie TK klatki piersiowej naraża pacjenta na dawkę 10 mSv [46].

3.4. Diagnostyka fotodynamiczna
Kolejną fizyczną metodą wykrywania nowotworów jest diagnostyka fotodynamiczna (Photodynamic diagnosis, PDD), wykorzystuje promieniowanie laserowe
i fotouczulacze [47-50]. Nazwa laser oznacza „wzmocnienie światła przez wymuszoną
emisję promieniowania” (j. ang. ligt amplification by stimulated emission of radiation)
[51, 52]. Wiązkę promieniowania laserowego tworzą elektromagnetyczne fale spójne:
o tej samej częstotliwości i tej samej fazie (rys. 7) [32, 51-55].
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Rysunek 7. Spójna wiązka promieniowania laserowego [32]

Spójna wiązka światła laserowego powstaje w kwantowym zjawisku emisji
wymuszonej (rys. 8) [51, 52]. Foton wzbudza elektron z poziomu E1 na poziom E2.
Elektron przechodzi z poziomu wzbudzonego na poziom podstawowy i emitowane są
dwa fotony o tych samych częstotliwościach i tych samych fazach, czyli fale spójne.

Rysunek 8. Zjawisko emisji wymuszonej [51, 52]

Fotouczulacz (fotosensybilizator) wprowadza się do diagnozowanych tkanek [4750, 56-59]. Struktury chemiczne przykładowych fotouczulaczy zamieszczono na rysunku 9 [47]. Jako fotouczulacze stosowane są m.in. pochodne porfiryny, benzoporfiryna (rys. 9 A) i platyryna (rys. 9 B).
Główne cechy fotouczulacza to wysoka czystość chemiczna, brak działania toksycznego na tkanki, widmo absorpcji fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania wnikającego na odpowiednie głębokości, wybiórcze kumulowanie się w tkankach
zmienionych chorobowo, szybkie gromadzenie się w tkankach docelowych oraz szybka
eliminacja z tkanek poddanych diagnozie [47-50].

A

B

Rysunek 9. Struktury chemiczne przykładowych fotouczulaczy: A) benzoporfiryna, B) platyryna [47]

Schemat diagnostyki fotodynamicznej pokazano na Rysunku 10 [47]. Diagnostyka
fotodynamiczna polega na rejestrowaniu sygnałów fluorescencji fotouczulacza skumulowanego w zmianach nowotworowych i wzbudzonego przez promieniowanie laserowe.
Fotouczulacz w wyniku fluorescencji przechodzi ze wzbudzonego na podstawowy
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poziom energetyczny. Analizowany jest sygnał fluorescencji fotouczulacza. Widmo
fluorescencji fotouczulacza zależy od rodzaju zmiany w tkankach.

Rysunek 10. Schemat diagnostyki fotodynamicznej [47]

Poza diagnostyką fotodynamiczną do diagnostyki zmian nowotworowych skóry
zaproponowano także termografię w podczerwieni [60]. Badania wstępne wykazały
zróżnicowanie temperatury powierzchni skóry w przypadku zmian w postaci raka
podstawnokomórkowego i zmian nienowotworowych w postaci brodawek łojotokowych.

3.5. Elektroencefalografia w diagnostyce nowotworów mózgu
W diagnostyce nowotworów mózgu stosowana jest elektroencefalografia (EEG) –
metoda badania mózgu na podstawie pomiaru jego czynności elektrycznej z powierzchni
głowy [61-63]. Sygnały rejestrowane pochodzą głównie od neuronów. Źródła aktywności elektrycznej mózgu: 1. Potencjały czynnościowe: indukują krótkie (10 ms) prądy
lokalne w aksonie o ograniczonym zasięgu pola elektrycznego. 2. Potencjały postsynaptyczne: sygnały o czasie trwania 50-200 ms i większym zasięgu pola (główny
składnik sygnałów EEG) [61].
Długotrwała depolaryzacja neuronów powoduje zmiany w EEG w przypadku
uszkodzenia mózgu.
Międzynarodowy System lokalizacji elektrod wskazuje na sposoby przyłożenia
elektrod podczas badania EEG. Elektrody są przyłożone do ściśle określonych punktów:
19 elektrod na powierzchni głowy i 1 elektrodę na opuszce ucha lewego lub prawego [61].
Stosuje się odprowadzenia elektroencefalograficzne: jednobiegunowe (monopolarne)
oraz dwubiegunowe (bipolarne). W odprowadzeniu EEG jednobiegunowym (monopolarnym) mierzony jest potencjał elektryczny [61]. Potencjałem odniesienia jest potencjał
opuszki ucha lewego lub prawego. W odprowadzeniu EEG dwubiegunowym (bipolarnym) mierzona jest różnica potencjałów pomiędzy punktami przyłożenia dwóch
elektrod rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach głowy.
Pomiary EEG umożliwiają lokalizację zmian organicznych w mózgu w postaci
guzów, ropni i krwiaków [61, 62]. Pole elektryczne w miejscu występowania guza nowotworowego jest zaburzone relatywnie do pola elektrycznego tkanki zdrowej. Precyzyjne
rozmieszczenie elektrod zgodne z przyjętym standardowym systemem umożliwia
dokładną lokalizację elektrody, pod którą pole zostało zmienione, a tym samym
umożliwia wskazanie miejsca występowania guza.
Elektroencefalogram osoby zdrowej zawiera głównie fale alfa o częstotliwościach
8-12 Hz [61]. W przypadku guza mózgu w elektroencefalogramie pojawiają się
dodatkowo fale delta o częstotliwościach 2-4 Hz [61].
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3.6. Elektrokardiografia w diagnostyce nowotworów serca
W diagnostyce nowotworów stosowane są także pola elektryczne. Metodą pomocną
w diagnostyce nowotworów serca jest elektrokardiografia (EKG), która polega na rejestrowaniu czynności elektrycznej serca [64-69]. Nowotwory serca powodują zmiany
w elektrokardiogramie [68].
Pole elektryczne wytwarzane przez serce jest polem dipola [65]. Na rysunku 11
pokazano linie sił pola elektrycznego dipola. Linie sił pola dipola pokazują tory ruchu
próbnych ładunków dodatnich umieszczonych w tym polu. Linie sił mają zwrot od
bieguna dodatniego dipola do bieguna ujemnego. Biegun dodatni odpycha próbny
ładunek dodatni, a biegun ujemny przyciąga próbny ładunek dodatni. Wynika to
z zasady mówiącej o tym, że dwa ładunki jednoimienne odpychają się, a dwa ładunki
różnoimienne przyciagają się. Przez środek dipola prostopadle do jego osi przechodzi
linia o potencjale zerowym, która dzieli obszar wokół dipola na część o potencjale ujemnym i dodatnim [65]. Podczas pracy serca zmienia się pole elektryczne dipola, a zmiany
te rejestruje elektrokardiograf. Nowotowory serca powodują zmiany w zapisach czynności elektrycznej tego narządu.

Rysunek 11. Linie sił pola elektrycznego dipola [65]

Stosuje się m.in. odprowadzenia elektrokardiograficzne: jednobiegunowe, pomiar
potencjału elektrycznego w punkcie przyłożenia elektrody badającej oraz dwubiegunowe, pomiar różnicy potencjałów pomiędzy punktami przyłożenia elektrod [64-67, 69].

3.7. Obrazowanie ultrasonograficzne
Zastosowanie w diagnostyce nowotworów znajduje także ultrasonografia, która
w odróżnieniu od wcześniej omówionych metod z udziałem fal elektromagnetycznych,
pól magnetycznych, czy pól elektrycznych, wykorzystuje fale mechaniczne. Ultrasonografia stosuje w obrazowaniu echa fal ultradźwiękowych odbitych od granicy dwóch
różnych tkanek [17, 69-75]. Ultradźwięki – fale mechaniczne rozchodzą się w tkankach w postaci zagęszczeń o rozrzedzeń ośrodka, które tworzą falę ciśnień [17, 69-71].
Ultradźwięki wytwarzane są w odwrotnym zjawisku piezoelektrycznym (rys. 12)
[17, 70]. Do płytki o właściwościach piezoelektrycznych, która zawiera dipole elektryczne przyłożone jest zmienne napięcie elektryczne (U), a wytworzone pole elektryczne
zmienia ustawienia dipoli elektrycznych w płytce. Podczas odbierania ultradźwięków
zachodzi proste zjawisko piezoelektryczne [17, 70].
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Rysunek 12. Wytwarzanie ultradźwięków [70]

Budowę głowicy ultrasonograficznej wg [70] pokazano na rysunku 13. Płytka
piezoelektryczna zawierająca dipole elektryczne wytwarza i odbiera fale ultradźwiękowe. Ultradźwięki powstają w głowicy w wyniku odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego. Zmienne pole elektryczne przyłożone do płytki powoduje cykliczne zmiany
jej grubości wskutek zmian położenia dipoli w polu elektrycznym. Detekcja ultradźwięków odbywa się za pomocą prostego zjawiska piezoelektrycznego. Echa ultradźwiękowe odbite od granicy obrazowanych tkanek w postaci fali ciśnień powodują cykliczne zmiany grubości płytki, czemu towarzyszy generowanie pola elektrycznego.
Echa ultradźwięków odbite od granicy tkanek tworzą obraz ultrasonograficzny [17,
69-71]. Silniejszym echom odpowiadają jaśniejsze obszary na obrazie. Echa mogą
powstać na granicy tkanek prawidłowych i nowotworowych. Tkanki te różnią się
gęstością.
Ważnym parametrem w obrazowaniu USG jest długość fali ultradźwiękowej λ [70].
Długość fali jest to droga jaką fala przebędzie podczas jednego pełnego okresu drgań.
Rozdzielczość obrazu ultrasonograficznego rośnie ze spadkiem długości fali ultradźwiękowej.

Rysunek 13. Budowa głowicy ultrasonografu [70]
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Ultrasonografia ma duże znaczenie w wykrywaniu nowotworów. Przykładowo
obrazowanie USG stosuje się w diagnostyce przedoperacyjnej nowotworów ślinianek
przyusznych [76]. USG jest przydatne w diagnostyce nowotworów trzustki [77, 78].
Śródoperacyjną ultrasonografię stosowano do diagnozowania zaawansowania zmian
guzowatych trzustki, oceny zajęcia naczyń okołotrzustkowych, węzłów chłonnych oraz
diagnozy przerzutów miejscowych i odległych [78]. Badanie USG wykorzystano do
diagnozy przerzutów do wątroby [78]. Endoskopowa ultrasonografia (EUS) jest wykorzystywana do diagnostyki różnicowej guzów trzustki o niejednorodnym charakterze
biologicznym [79]. Metoda ta pozwala na odróżnienie guzów rakowych od guzów
neuroendokrynnych. Ultrasonografia endoskopowa (EUS) ma zastosowanie przy biopsji
cienkoigłowej komórek nowotworowych trzustki przez ścianę żołądka, a sposób ten
pobierania materiału do badań zmniejsza ryzyko rozsiewu komórek rakowych [79].
Standardowe obrazowanie ultrasonograficzne oraz badanie USG śródoperacyjne
i laparoskopowe jest wykonywane przy podejrzeniu guza nerki [80]. Czułość obrazowania ultrasonograficznego maleje ze zmniejszaniem się wielkości guza. Czułość metody
USG w wykrywaniu guzów o wielkości 25-30 mm wynosi 100% i jest porównywalna
z czułością obrazowania TK i MR. Czułość metody USG przy diagnozowaniu guzów
o wielkości 20-25 mm wynosi 78%, a czułość badania TK w tym przypadku wynosi
100%. Czułość metody USG przy diagnozowaniu guzów o wielkości 15-20 mm wynosi
tylko 58%, w odróżnieniu od 100% czułości badania TK guzów o tej wielkości.
Metodą USG nie wykrywa się guzów nerki o wielkości mniejszej od 5 mm, a czułość
badania TK w tym przypadku wynosi 47% [80].
Guzy nerek wykazują różną echogeniczność, tzn. względne natężenie odbitych fal
ultradźwiękowych, które tworzą obraz [80]. Zmiany ewidentnie hiperechogeniczne
dają wyższą lub identyczną echogeniczność z tkanką tłuszczową pola centralnego.
Zmiany nieznacznie hiperechogeniczne cechuje niższa echogeniczność pola centralnego
oraz wyższa jej wartość od echogeniczności warstwy miąższowej nerki. Zmiany
izoechogeniczne charakteryzuje echogeniczność podobna do echogeniczności warstwy
miąższowej nerki. Zmiany hipoechogeniczne charakteryzuje echogeniczność niższa od
echogeniczności warstwy miąższowej nerki [79].
Nowotwory złośliwe od zmian łagodnych odróżnia struktura obrazu USG [80].
W obrazie USG nowotworów złośliwych występują obszary o rożnym stopniu jasności,
obraz jest niejednorodny. Zmiany martwicze w obrębie guza nie dają echa, co skutkuje
pojawieniem się obszaru ciemnego na obrazie. Jednorodny obraz występuje w przypadku zmian łagodnych.
Metodą dopplerowską badane są naczynia w obrębie guza. Zmiany złośliwe charakteryzuje wysoka intensywność unaczynienia, nieregularny przebieg naczyń miąższu,
nierówna średnica naczyń oraz duże prędkości przepływu i turbulencje [80].
Metoda ultrasonograficzna i ocena ekspresji wybranych markerów nowotworowych
dostarczają informacji o prawdopodobieństwie występowania zmian złośliwych w guzie
jajnika [81]. Odróżnienie zmian złośliwych i niezłośliwych jajnika ma duże znaczenie
dla wyboru metody leczenia.
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4. Podsumowanie
Metody fizyczne wykorzystywane w diagnostyce nowotworów różnią się pod względem czynników stosowanych w badaniach. Przydatne w diagnostyce nowotworów są
pola magnetyczne, pola elektryczne, fale elektromagnetyczne oraz fale mechaniczne.
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe wykorzystuje pole magnetyczne, elektromagnetyczne fale radiowe oraz zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. Obrazowanie
rentgenowskie i tomografia komputerowa stosuje jonizujące promieniowanie X. Diagnostyka fotodynamiczna wykorzystuje zjawisko emisji wymuszonej, spójne promieniowanie laserowe oraz fluorescencję fotouczulaczy. Podstawą elektroencefalografii i elektrokardiografii są pola elektryczne wytworzone odpowiednio przez mózg i serce człowieka. Podstawą fizyczną diagnostyki ultrasonograficznej jest zjawisko odbicia i załamania fal ultradźwiękowych na powierzchniach granicznych ośrodków, a w głowicy
ultrasonografu podczas wytwarzania oraz detekcji ultradźwięków zachodzi odwrotne
i proste zjawisko piezoelektryczne.
Dobór fizycznych metod diagnostycznych zależy od lokalizacji nowotworu. Pole
magnetyczne i fale radiowe przenikają przez wszystkie rodzaje tkanek, co umożliwia
stosowanie tomografii magnetyczno-rezonansowej w diagnostyce nowotworów, zarówno
tkanek miękkich, jak i kości. Metodą NMR można obrazować nowotwory mózgu,
ponieważ kości czaszki nie stanowią przeszkody dla fal radiowych. Promieniowanie X
jest przenikliwe, co umożliwia obrazowanie rentgenowskie i tworzenie obrazów TK
w przypadku nowotworów tkanek miękkich i kości. Diagnostyka fotodynamiczna
stosowana jest w obrazowaniu nowotworów skóry oraz tkanek, do których dociera promieniowanie laserowe. Pomiar pól elektrycznych wytworzonych przez tkanki wykorzystuje się w diagnostyce nowotworów mózgu i serca. Silne odbicie od kości uniemożliwia obrazowanie kości oraz mózgu za pomocą ultradźwięków. Ultradźwięki
wykorzystuje się do diagnostyki nowotworów tkanek miękkich.
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Fizyka w diagnostyce nowotworów
Streszczenie
Prawa fizyki są szeroko wykorzystywane w wykrywaniu zmian nowotworowych. Celem niniejszej pracy
poglądowej jest dokonanie przeglądu zastosowań fizyki w diagnostyce nowotworów. Fizyczne metody
diagnostyczne wykorzystywane do wykrywania i oceny stopnia zaawansowania zmian nowotworowych to
obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, tomografia komputerowa, obrazowanie rentgenowskie, metoda
fotodynamiczna, elektroencefalografia oraz ultrasonografia. Elektrokardiografia jest pomocna w diagnostyce nowotworów serca i polega na rejestrowaniu czynności elektrycznej serca. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe wykorzystuje zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Tomografia komputerowa do
uzyskania obrazu tkanek stosuje promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie rentgenowskie jest także
wykorzystywane w obrazowaniu klasycznym, a obraz uzyskuje się dzięki zależności absorpcji tego
promieniowania od rodzaju tkanek. Diagnostyka fotodynamiczna polega na rejestrowaniu sygnałów fluorescencji fotouczulacza skumulowanego w zmianach nowotworowych i wzbudzonego przez promieniowanie
laserowe. Promieniowanie laserowe powstaje w zjawisku emisji wymuszonej. Guzy mózgu mogą być
diagnozowane poprzez zapis czynności elektrycznej mózgu za pomocą elektroencefalografu. Echa ultradźwięków odbite od granicy tkanek tworzą obraz ultrasonograficzny. W pracy porównano zasady badania
i możliwości poszczególnych diagnostycznych metod fizycznych.
Słowa kluczowe: nowotwory, diagnostyka, obrazowanie, medycyna, fizyka

Physics in tumor diagnostics
Abstract
Laws of physics are widely used in tumor detection. The aim of this reviewed work is to present the
application of physics in tumor diagnostics. Physical diagnostic methods used to detect and evaluate the
tumor changes are magnetic-resonance imaging, computed tomography, roentgen imaging, photodynamic
method, electroencephalography, and ultrasonography. Electrocardiography is helpful to detecting heart
tumors, and it involves recording the electrical activity of the heart. The magnetic-resonance imaging uses
the effect of nuclear magnetic resonance. Computed tomography uses roentgen radiation to obtain the tissue
image. Roentgen radiation is also used in classical imaging, and the image is obtained by dependence of
absorption of this radiation on the type of tissues. Photodynamic diagnostics involves recording fluorescence signals of photosensitizer cumulated in tumor changes and excited by laser radiation. Laser
radiation is produced by the phenomenon of forced emission. Brain tumors can be diagnosed by recording
the electrical activity of the brain using electroencephalograph. Ultrasound echoes reflected from the tissue
border form ultrasound image. In this work the testing principles and capabilities of the individual
diagnostic physical methods were compared.
Keywords: tumors, diagnostics, imaging, medicine, physics
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Rak piersi u mężczyzn
w świadomości wybranej grupy dorosłych Polaków
1. Wprowadzenie
Współcześnie rak piersi u mężczyzn stanowi wyjątkowo rzadkie zjawisko, został on
jednak rozpoznany już w starożytności. Przyjmuje się, że najstarszy świadczący o tym
przekaz zawarty został w odnalezionym przez egiptologa Edwina Smitha papirusie
opisującym m.in. procedury chirurgiczne [1, 2]. Rak to najstarsza choroba znana
ludzkości. W historii medycyny zachował się rękopis datowany na 1600 r. p.n.e., ale
prawdopodobnie stanowi on kopię, natomiast oryginał jest znacznie starszy – pochodzi
z lat 3000-2500 p.n.e. i określany jest jako „Egipski Papirus Edwina Smitha”,
a zawarto w nim opis leczenia raka. Papirus ten jest uznany za pierwsze opracowanie
naukowe w historii. Przemawia za tym język, jak również opis leczenia, który jest bardziej
rzeczowy i naukowy w porównaniu z innymi, starszymi rękopisami, które zawierały
magiczne i mistyczne metody lecznicze. W zapisie scharakteryzowano 48 przypadków
klinicznych wraz z elementarnymi procedurami chirurgicznymi, z uwzględnieniem
różnych obszarów ciała. Fragment poświęcony piersi obejmuje opis technik leczenia
ran i raka piersi, lecz nie z zamiarem wyleczenia, ponieważ rak był wtedy uznany za
chorobę nieuleczalną [3]. Kolejne wzmianki, a w szczególności pierwszy opis kliniczny,
został prawdopodobnie spisany przez XIV-wiecznego angielskiego chirurga Johna
z Aderne. Pod koniec XIX wieku Williams sporządził opisy przypadków, ale to sporządzony w 1927 roku przegląd cech choroby został uznany za ten właściwy i dokładny.
Ograniczony dostęp do danych związanych ze sposobami leczenia, postępowaniem,
czynnikami ryzyka sprzyjającymi zachorowaniu stwarza konieczność posiłkowania się
danymi uzyskanymi w toku leczenia i analizy raka piersi u kobiet. Nieczęste występowanie raka piersi u mężczyzn wiąże się z brakiem randomizowanych badań, co
powoduje, że leczenie raka piersi u mężczyzn opiera się na badaniach klinicznych
wykonywanych u kobiet [1, 2]. U mężczyzn rak piersi występuje niezwykle rzadko,
przez co – ze względu na nieliczną grupę przypadków, na podstawie których można
pozyskać dane z przeprowadzonych badań – istnieje niewiele informacji na jego temat.
Zasady leczenia raka piersi u mężczyzn zostały opracowane na podstawie wyników
randomizowanych badań klinicznych wykonanych u kobiet chorujących na raka piersi,
dlatego są one do siebie podobne. Niektórzy badacze stwierdzili, że przebieg raka
piersi u mężczyzn odpowiada przebiegowi tego raka u kobiet w okresie pomenopauzalnym [4].
Leczenie raka piersi u mężczyzn, według wytycznych dotyczących leczenia nowotworów wrażliwych na hormony u płci żeńskiej po okresie pomenopauzalnym, jest
1

ewelina.szczepanowska@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-0061-6281.
175

Ewelina Szczepanowska

zdaniem badacza Iana Fentimana nieprawidłowe. Wskazuje on na różnice występujące
pomiędzy rakiem piersi u mężczyzn a rakiem piersi u kobiet [5].
W późniejszym stadium objawy raka piersi stają się widoczne w postaci guzów,
które od długiego czasu były diagnozowane przez lekarzy. Rak piersi, w porównaniu
z innymi nowotworami, manifestuje swą obecność poprzez widoczne wyniosłości,
czyli guzy. Dawniej rozpoznanie i stawianie diagnozy nie było więc częste, a wynikało
to z panującego tabu. Poza medycznymi książkami i czasopismami nie często można
było natrafić na wzmianki dotyczące raka piersi w literaturze. Zapoczątkowanie i zaangażowanie w propagowaniu informacji na temat raka piersi do wiadomości powszechnej
miało miejsce niedawno i trwa od ponad trzech do czterech dekad. Historia raka piersi
sięga czasów starożytnych. Po raz pierwszy rak piersi został zauważony przez starożytnych Egipcjan, a miało to miejsce 3500 lat temu. Pozostałością po tym są papirusy
Edwina Smitha i George’a Ebersa. W papirusie widnieje wzmianka o wypukłych,
niemożliwych do wyleczenia z powodu braku leku guzach piersi. Ojciec zachodniej
medycyny, Hipokrates, w 460 r. p.n.e. określił raka piersi jako chorobę humoralną.
Jego zdaniem ludzkie ciało składa się z czterech humorów, a były to: krew, flegma,
żółta żółć i czarna żółć. Według Hipokratesa rak powstaje z powodu nadmiaru czarnej
żółci. Rak piersi jest czarny, a jednym z objawów są widoczne twarde guzy, które
mogą pęknąć, uwalniając czarną ciecz wskutek niepoddania ich leczeniu. Nadał tej
jednostce chorobowej nazwę ,,karkinos”, co według Greków jest odpowiednikiem
słowa ,,krab”. Miano to zostało wybrane ze względu na podobieństwo do guzów, które
jakoby miały mieć macki przypominające nogi kraba. Galen w 200 r. n.e. także opisał
raka i podobnie jak Hipokrates zwrócił uwagę na przyczynę, jaką może być nadmiar
czarnej żółci. W przeciwieństwie do niego Galen wysunął hipotezę, że niektóre guzy
mogą stanowić większe niebezpieczeństwo. Do leczenia raka piersi zaproponował:
opium, olej rycynowy, lukrecję, siarkę i maści. W tamtym okresie leczenie operacyjne
nie było brane pod uwagę, ponieważ zdaniem uczonych obejmowało cały organizm.
Do XVII wieku nadal pokładano wiarę w teorii na temat raka piersi sformułowanej
przez Galena. W 1680 r. Franciscus de la Boe Sylvius, francuski lekarz, kwestionował
humoralną teorię raka, stawiając hipotezę, że przyczyną raka nie jest nadmiar czarnej
żółci, lecz proces chemiczny przemiany limfy, z kwaśnego odczynu w gryzący.
W latach trzydziestych XVIII wieku paryski lekarz Claude Deshais-Gendron także
zakwestionował teorię Galena i uznał, że rak powstaje wskutek złączenia się nerwu
oraz tkanki gruczołowej z naczyniami limfatycznymi. Włoski lekarz Bernardino
Ramazzini w 1713 r. wysunął hipotezę, że wysoki odsetek występowania raka piersi
u zakonnic wynika z ich wstrzemięźliwości seksualnej. Jego zdaniem narządy rozrodcze,
w tym piersi, które nie są cyklicznie aktywizowane, ulegają rozpadowi, co skutkuje
powstawaniem nowotworu. Giovanni Morgagni za występowanie raka obwiniał zsiadłe
mleko, natomiast Johanes de Gorter sądził, że jest to ropne zapalenie piersi, zaś ClaudeNicolas Le Cat z Rouen obwiniał depresyjne zaburzenia psychiczne. W 1757 r.
francuski lekarz Henri Le Dran zaproponował jako metodę leczenia chirurgiczne
usunięcie guza wraz z węzłami chłonnymi pach. Za główną metodę leczenia raka piersi
Claude-Nicolas Le Cat uznał terapię chirurgiczną. Takie przekonanie postulowano
w XX wieku, co skutkowało dokonywaniem radykalnej mastektomii czy rozległej
resekcji piersi. Gdy nastała połowa XIX wieku, metoda chirurgiczna stała się jedną
z metod leczenia raka piersi. Wraz z postępem i rozwojem antyseptyków oraz znieczu176
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lenia czy przeprowadzania transfuzji krwi przeżycie po operacji stało się możliwe. Za
sprawą Williama Halsteda z Nowego Jorku radykalna operacja piersi stała się złotym
standardem na okres kolejnych 100 lat. Opisana przez niego radykalna mastektomia
obejmowała resekcję piersi, węzłów pachowych oraz obu mięśni podczas jednego
zabiegu en bloc lub w jednym kawałku. Miało to na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się raka. Podstawą leczenia przez cztery dekady XX wieku była radykalna
mastektomia, jednak pomimo przedłużenia życia, jakie by ona oferowała, wiele pacjentek
nie godziło się na nią z powodu obawy przed powikłaniami w postaci deformacji klatki
piersiowej, obrzęku limfatycznego, bólu czy resekcji węzłów chłonnych. Dodatkowo
zabieg wiązałby się z oszpeceniem. W 1895 r. szkocki chirurg George Beatson zaobserwował, że po usunięciu jajników u jednej z jego pacjentek guz piersi uległ redukcji.
Wskutek tych obserwacji za przykładem Beatsona inni chirurdzy zaczęli dokonywać
tego samego, czyli radykalnej mastektomii, w nadziei na uzyskanie oczekiwanego
rezultatu. Estrogen produkowany przez jajniki wspomagał wzrost guza, dlatego jeśli je
usunięto, guz zmniejszał się. Organizm kobiet pozbawionych jajników dzięki nadnerczom nadal produkował estrogen. Na skutek tego Charles Huggins w 1952 r. zaczął
wykonywać u kobiet adrenalektomię w celu pozbycia się nadnerczy. Rolf Lefft
i Herbert Olivecrona także dokonywali resekcji, ale w tym przypadku przysadki
mózgowej, jako następnego miejsca produkcji estrogenów [6].
Analizując doniesienia odnoszące się do wyników wdrożonego leczenia u mężczyzn
chorujących na raka piersi w porównaniu z kobietami, można dojść do wniosku, że są
one sprzeczne. Uprzednio przeprowadzone badania pokazują, że wyniki leczenia były
gorsze u płci męskiej niż u płci żeńskiej. Część badań pokazuje, że u mężczyzn
przeżycie jest lepsze aniżeli u kobiet lub nawet zbliżone. Niejednoznaczne i niepełne
dane są wynikiem przeprowadzania badań na nielicznych grupach populacyjnych [7].

2. Epidemiologia raka piersi u mężczyzn
Z analizy danych wynika, że rak piersi u mężczyzn stanowi 1% spośród wszystkich
przypadków raka zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Apogeum zachorowania na
raka piersi przypada na okres 70. roku życia, natomiast w USA jest to około 67. rok
życia, a z kolei w Europie 71. rok życia. Wydłużanie się średniego okresu życia populacji
sprzyja wzrastaniu liczby zachorowań [4].
Po zestawieniu wieku zarówno w przypadkach mężczyzn, jak i kobiet współczynniki ukazują różnice. U mężczyzn częstość zachorowań w zależności od wieku
była podobna, natomiast u kobiet dostrzeżono haczyk Clemmesona, który świadczył
o wzroście przypadków do 50. roku życia, po czym następował spadek w okresie
pomenopauzalnym [8, 9].
Przeważającym typem histologicznym spośród naciekających raków piersi u mężczyzn, jak i kobiet jest rak naciekający bez specjalnego typu, który stanowi 90% wszystkich naciekających raków piersi. Innymi typami są: rak brodawkowaty, rdzeniasty oraz
śluzowy, ale te występują rzadko. Jednym z nielicznie występujących raków jest rak
zrazikowy, stanowiący około 1% przypadków. Dzieje się tak, ponieważ w przeważającej grupie mężczyzn zraziki w gruczole piersiowym nie różnicują się ani nie tworzą.
Kolejną postacią jest rak in situ, dotyczący nieznacznego odsetka raków zarówno
naciekających, jak i nienaciekających. W 10% przypadków rozpoznaje się raka przewodowego in situ, natomiast rak zrazikowy in situ występuje rzadko i zazwyczaj
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stwierdza się jego wystąpienie wraz z naciekającym rakiem zrazikowym. Baza EORTC
skupia dane uzyskane drogą przeprowadzonych badań, dzięki którym w 2017 r.
opublikowano charakterystykę około 1500 raków piersi rozpoznanych u mężczyzn.
Z danych wynika, że przeciętny wiek, w którym rozpoznano u mężczyzn rak piersi,
wynosił 68,4 roku [4].

3. Objawy raka piersi oraz czynniki ryzyka
Do głównych objawów klinicznych raka piersi należą:
1. bezbolesny guz położony zabrodawkowo,
2. dolegliwości bólowe występujące u co 20 chorego,
3. objawy zlokalizowane w okolicy brodawki sutkowej, polegające na wystąpieniu
owrzodzeń, wycieku czy zaciągnięcia,
4. wystąpienie choroby Pageta brodawki sutkowej występującej wraz z rakiem
piersi,
5. rzadko – powiększenie pachowych węzłów chłonnych.
Rozrastający się rak piersi może z łatwością naciekać na okoliczne struktury, takie
jak skóra, brodawka sutkowa czy mięsień piersiowy większy. Sprzyja temu niewielka
objętość tkanek piersi, jaka występuje u mężczyzn. Uważa się, że w momencie
rozpoznania około 1/3 przypadków raka piersi u mężczyzn jest sklasyfikowana jako III
stopień zaawansowania choroby [4].

3.1. Czynniki ryzyka
Udało się zidentyfikować czynniki rzutujące na rozwój raka piersi. Są to czynniki
hormonalne i genetyczne. Przyjmuje się, że około 15-20% chorych z rakiem piersi
mężczyzn podaje, że w rodzinie wystąpił rak jajnika lub piersi. Predyspozycje genetyczne stwierdza się u około 10% mężczyzn. Najbardziej oddziałującą mutacją genową
i znaczącą w kontekście raka piersi u mężczyzn stanowi mutacja BRCA2. Dodatkowo
sugeruje się również korelację w przypadku mutacji CHEK2. Mężczyźni z rakiem
piersi powinni być objęci poradnictwem genetycznym oraz badaniami. Przypuszcza
się, że rak piersi (MBC) występuje najczęściej u mężczyzn, którzy prowadzą siedzący
tryb życia, a do grupy czynników zalicza się wystąpienie otyłości w okresie młodzieńczym. Niestety, rak piersi u mężczyzn przybiera gorszy przebieg. Jest to powiązane ze
skłonnością płci męskiej do ryzyka, zbyt późnego zgłaszania się po pomoc bądź nawet
bagatelizowania problemu [10]. Badania wykazały, że istnieje korelacja otyłości
z rakiem piersi, co tłumaczy podwyższenie obwodowej aromatyzacji estrogenu. Ryzyko
raka piersi w przypadku mężczyzn z BMI ≥ 30 kg/m2 w zestawieniu z mężczyznami
z BMI < 25 kg/m2 jest wyższe aż o 80% [11].
Czynniki ryzyka mogą być niekiedy powiązane z poszczególnymi zawodami – na
przykład w zakładach pracy, w których temperatura jest znacznie wyższa, co przyczynia się do zaburzeń w czynności hormonalnej jąder i powiązane jest ze zwiększonym czynnikiem zapadalności na raka piersi w przypadku mężczyzn. Ze względu na
innowacje w dziedzinie technologii zawody takiego ryzyka stanowią niewielki odsetek.
Wśród czynników sprzyjających powstawaniu raka piersi u mężczyzn wymienia się:
• Zaburzenia czynności gonad powstałe prawdopodobnie wskutek przebycia orchidektomii czy przebycia świnki w wieku powyżej 20 lat lub też niezstąpienie jąder,
które zwiększa ryzyko aż 12-krotnie.
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•

Przyjmowanie egzogennych hormonów płciowych, jak w przypadku transseksualistów czy mężczyzn chorych na raka gruczołu krokowego, co potęguje ryzyko
rozwinięcia się raka piersi. W tym drugim przypadku także raka obustronnego.
• Predyspozycje genetyczne, a w szczególności wiąże się to z mutacjami konstytutywnymi genu BRCA2 i genu BRCA1, ale nieco rzadziej. Częstość występowania
raka piersi u mężczyzn jest wprost proporcjonalna do wieku. Jednak występują
większe różnice odnośnie do wieku w chwili diagnozy pomiędzy mężczyznami
a kobietami w USA. Rozbieżność jest niższa w Azji Południowej i na Bliskim
Wschodzie. Uważa się, że czynnik ryzyka związany z predyspozycjami genetycznymi u obu płci jest podobny. Najbardziej oddziałującym czynnikiem ryzyka raka
piersi u mężczyzn jest zespół Klinefeltera i dotyczy jednego na tysiąc mężczyzn.
U około 20% mężczyzn stwierdza się dodatni wywiad rodzinny, przy czym
występowanie raka piersi w rodzinie powoduje wzrost ryzyka aż 2,5-krotnie
w przypadku mężczyzn. Inne czynniki genetyczne to gen receptora androgenowego
(AR), CYp17, gen supresorowy guza PTEN i mutacja CHEK2. Około 3-7,5%
mężczyzn z rakiem piersi ma zespół Klinefeltera [12].
Zauważono występowanie różnic geograficznych pod względem występowania
raka piersi u mężczyzn. Najwyższy odsetek raka piersi u mężczyzn notowany jest
w Afryce Północnej i Równikowej. Tak wysoki wzrost prawdopodobnie związany jest
z uszkodzeniami wątroby. Jak wynika z danych, w Aleksandrii 6,8% przypadków raka
piersi dotyczy mężczyzn. Podejrzewa się, że przyczyną jest bilharoza (schistosomatoza), występująca endemicznie, którą wykryto w 7/8 przebadanych przypadków
MBC. W Sudanie i Etiopii natomiast 14% przypadków raka piersi stanowili mężczyźni.
Gdy Schistosoma mansoni lub S. haematobium wnika przez skórę, atakuje wątrobę.
Powoduje to odpowiedź immunologiczną, a w konsekwencji zwłóknienie, czyli marskość
wątroby, w której to następuje konwersja androstendionu (A) do E1, E2 oraz testosteronu, który jest konwertowany do E1 i A, co skutkuje wzrostem poziomu A i E2
w osoczu przy obniżonym poziomie testosteronu. Poziom A u mężczyzn przybiera taki
poziom jak u kobiet [13].

4. Diagnostyka
Rozpoznanie raka piersi u mężczyzn opiera się na tych samych zasadach jak
w przypadku kobiet, czyli na podstawie zebranych wyników z przeprowadzonych
badań morfologicznych, obrazowych i klinicznych. Wśród badań obrazowych, które
powinno się przeprowadzić, jeszcze zanim wdrożone zostanie leczenie, wymienić
można mammografię oraz ultrasonografię piersi, jak i węzłów chłonnych pachowych.
Pierwsze z nich, czyli badanie mammograficzne, u mężczyzn charakteryzuje się wysoką
czułością na poziomie ponad 90% i swoistością plasującą się na wysokim poziomie, bo
około 90%. Badanie pozwala na zróżnicowanie, czy stwierdzana zmiana należy do
łagodnych, wliczając w to ginekomastię, czy jest to już rak piersi. Mammografia wykonywana jest w dwóch projekcjach, czyli kranio-kaudalnej oraz skośnej. Z powodu
wzrostu ryzyka procesem chorobowym może zostać objęta również druga pierś –
u mężczyzn wykonuje się mammografię obustronnie, czyli tak, jak ma to miejsce
u kobiet w przypadku jednostronnego raka piersi [4, 11].
Przy wykonywaniu biopsji celowanych pomocna bywa ultrasonografia. W przypadku biopsji stereotaktycznej, ze względu na techniczne trudności, nie można jej
wykonać pod kontrolą mammografii. Raka piersi rozpoznaje się na podstawie wyniku
badania histopatologicznego [4].
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5. Profilaktyka
Każda choroba niesie ze sobą zmiany oraz zasiewa wątpliwości czy nawet powoduje
zmartwienie nie tylko u pacjenta, ale również u lekarza. Głównym i niezwykle istotnym
działaniem jest edukacja pacjenta. Często staje się ona trudna do przeprowadzenia,
niemniej edukacja zdrowotna i działania profilaktyczne odgrywają niebagatelną rolę,
ponieważ skłaniają do poddawania się badaniom, konfrontowania swojego stanu
zdrowia, co pozwala we wczesnym stadium rozpoznać objawy świadczące o raku piersi
u mężczyzn. Po poznaniu diagnozy o raku piersi jednymi z pierwszych emocji są:
złość, strach, poczucie winy czy przygnębienie, mogące prowadzić nawet do depresji.
Pacjenci zwykli zadawać sobie pytanie: ,,dlaczego ja?”. Wdrożenie profilaktyki jest
kłopotliwe z uwagi na ogólnie przyjęty stereotyp męskiej psychiki, przemawiającej za
działaniami wysokiego ryzyka. Nastręcza to dodatkowych problemów w postaci funkcjonowania postawy ,,macho”, która przejawia się nierespektowaniem zasad w postaci
nadużyć, zaniechania ćwiczeń czy dokonywania działań nielegalnych. Dodatkowo
pokutuje przekonanie o nietykalności w postaci unikania środków ostrożności zdrowotnych czy niestawianie się na wizyty kontrolne, niepoddawanie się badaniom czy
konsultacjom. Obecnie powszechny problem nadal stanowi otyłość, która także wpływa
i potęguje ryzyko wystąpienia nowotworów, także raka piersi u mężczyzn. Otyłość
może dodatkowo opóźnić postawienie diagnozy, co wydłuża okres nieświadomości
pacjenta, a tym samym pozwala na rozwój raka. Radykalna zmiana świadomości zdrowotnej u mężczyzn nie jest łatwa, ale zmian można dokonać poprzez ukierunkowaną
edukację zdrowotną przeprowadzaną już na etapie szkoły średniej. Profilaktyka będzie
opierać się na edukacji ukierunkowanej na redukcję ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego, cukrzycy, otyłości i propagowania zaprzestania palenia. Nosiciele mutacji
BRCA powinni być edukowani w zakresie poziomu ryzyka. Prowadzenie profilaktyki
może korzystanie wpłynąć na ogólną świadomość zdrowotną, dzięki czemu pacjenci
będą wcześniej poszukiwać pomocy medycznej. Ułatwi to również podjęcie celowanych działań po stwierdzeniu wczesnych objawów. Odpowiednio wczesne postawienie diagnozy przekłada się na mniej inwazyjną i rozległą terapię z szansą na
wyleczenie [14].
Zalecenia Światowego Funduszu Badań nad Rakiem i Amerykańskiego Instytutu
Badań nad Rakiem skupiają się na diecie, aktywności fizycznej i utrzymaniu odpowiedniej wagi. Wytyczne te dotyczą: utrzymania właściwej masy ciała, zachowania
aktywności fizycznej, wyeliminowania z diety lub ograniczenia spożywania produktów
pochodzenia zwierzęcego, zredukowania spożycia alkoholu oraz soli czy żywności
przetworzonej, a także konserwowanej [15].

6. Leczenie
Właściwe postępowanie zapewnia dobre wyniki, a przekłada się to na jakość życia
pacjenta. Protokoły diagnostyki i postępowania pokrywają się z protokołami leczenia
raka piersi u kobiet ze względu na brak prospektywnych badań klinicznych dla MBC.
Ograniczone informacje i wiedza na temat MBC mogą prowadzić do nieoczekiwanych
rezultatów. Zazwyczaj rak piersi u mężczyzn ma postać luminalnego podtypu A.
Ekspresję receptorów androgenowych wykazuje 88%. Przyjmuje się, że w 77% przypadków rak piersi u płci męskiej jest leczony adiuwantową terapią hormonalną,
a w szczególności tamoksyfenem.
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W niektórych opracowaniach opisano badania, w których stwierdza się odmienne
usytuowanie podtypów guza w raku piersi u mężczyzn, niż ma to miejsce w przypadku
kobiet. Stwarza to przypuszczenia odnośnie do występujących różnic. Na zorganizowanym w San Antonio sympozjum poruszająca tematykę raka piersi dr Fatima
Cardoso z Champalimaud Cancer Centre z Lizbony w Portugalii przedstawiła wyniki
Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka. Po analizie wszystkich przypadków
raka piersi u mężczyzn zdiagnozowanych w ciągu ostatnich 20 lat badacze opracowali
międzynarodowy rejestr skupiający dane z 278 placówek, w których bada się lub leczy
choroby piersi. Według zawartych danych wynika, że mediana wieku w momencie
rozpoznania raka piersi u mężczyzn to 68,4 lata. Około 96% przypadków raka piersi
u płci męskiej poddano mastektomii [16].
Jedną z głównych metod leczenia raka piersi jest mastektomia, istnieje jednak także
inna warta uwzględnienia metoda, a jest nią neoadiuwantowe leczenie endokrynologiczne dla postępowania oszczędzającego pierś. Do oceny stopnia zaawansowania raka
piersi u mężczyzn z sukcesem wykorzystano biopsję węzła wartowniczego, jednak
należy uwzględnić niedostateczne skalibrowanie nomogramów do przewidywania
stanu węzłów. W związku z przeprowadzaną mastektomią stwierdza się psychologiczne następstwa u mężczyzn. Brakuje informacji, czy potrzeby chorych na raka
piersi są zaspokajane [17].

7. Cel pracy, problemy badawcze i hipotezy
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie poziomu wiedzy mężczyzn na temat
raka piersi.
Do sformułowanego celu wyznaczono główny problem badawczy:
Jaki jest poziom wiedzy mężczyzn na temat raka piersi?
Następnie wyłoniono problemy szczegółowe:
1. Czy takie czynniki jak wiek ankietowanych, wykształcenie czy miejsce zamieszkania wpływają na różnice w poziomie wiedzy?
2. Czy do czynników wpływających na poziom wiedzy ankietowanych zaliczyć
można: niechęć do poddawania się badaniom profilaktycznym, niedostateczną
edukację, przeświadczenie o braku konieczności konsultacji i konfrontowania
swojej wiedzy poprzez zasięgnięcie informacji z fachowej literatury czy też od
lekarza lub pielęgniarki?
3. Jakie jest zapotrzebowanie na działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące
raka piersi u badanych mężczyzn?

Hipotezy
1. Takie czynniki jak wiek ankietowanych, wykształcenie czy miejsce zamieszkania
nie wpływają na różnice w poziomie wiedzy mężczyzn.
2. Do czynników wpływających na wiedzę ankietowanych zalicza się: niechęć do
poddawania się badaniom profilaktycznym, niedostateczną edukację, przeświadczenie o braku konieczności konsultacji i konfrontowania swojej wiedzy poprzez
zasięgnięcie informacji z fachowej literatury czy od lekarza lub pielęgniarki.
3. Zapotrzebowanie na działania edukacyjne jest ogromne z uwagi na niski poziom
wiedzy społeczeństwa oraz nieświadomości.
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8. Metody, techniki i narzędzia pomiaru
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym
i techniką był kwestionariusz ankiety autorskiej. Kwestionariusz ankiety wykorzystany
w pracy został opracowany celowo do tego badania. Ankietę podzielono na dwie części.
Pierwsza z nich, ,,metryczka”, dotyczyła pytań mających na celu przedstawienie grupy
badawczej. W tej części ujęto pytania dotyczące wieku ankietowanych, miejsca
zamieszkania, stanu cywilnego, wykształcenia, obecnie wykonywanego zajęcia. Druga
część zawierała pytania związane z tematem pracy. Ankieta obejmowała 27 pytań
zamkniętych z wariantem na zawarcie własnej odpowiedzi pod punktem ,,inne”.

9. Organizacja i przebieg badań
Badanie przeprowadzono dwuetapowo. Na pierwszym etapie celem stało się opracowanie koncepcji pracy, dobór narzędzi badawczych oraz wybór docelowej grupy
badawczej, a także uzyskanie zgody administratorów poszczególnych grup tematycznych. Drugi etap polegał na wdrożeniu działań badawczych, do których przystąpiono
po zapoznaniu się z literaturą. Realizacja badań miała miejsce w okresie od 15.12.
2020 r. do 05.01.2021 r. Badania zostały przeprowadzone samodzielnie wśród grupy
mężczyzn z uwzględnieniem różnic wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania.
Dotarcie do respondentów odbywało się losowo poprzez grupy tematyczne utworzone
na serwisie społecznościowym drogą kontaktu korespondencyjnego. W tym celu
respondentom udostępniono bezpośredni link do ankiety. Odnotowano 446 wizyt
poprzez bezpośredni link, z czego w pełni wypełnionych zostało 210 ankiet. Dokonano
analizy stanu wiedzy mężczyzn na temat raka piersi. Uzyskane wyniki pozwoliły na
sformułowanie wniosków. Po uprzednim poinformowaniu o anonimowości i ochronie
danych osobowych ankietowani wyrazili zgodę na wypełnienie ankiety, której dane są
niezbędne wyłącznie w celach naukowych. Podczas prowadzenia badań doszło do
zaistnienia kilku sytuacji mogących oddziaływać na wyniki badania. W trakcie starań
o uzyskanie zgody na umieszczenie ankiety pojawiły się trudności związane z niechęcią
wobec udziału w badaniu lub ze stwierdzeniem jego bezużyteczności. Opisane sytuacje
wpłynęły znacząco na liczbę ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu. Materiał
badawczy był selekcjonowany pod względem jego kompletności. Nie uzupełnione
w pełni ankiety nie stanowiły materiału badawczego, a były odrzucane.

10. Charakterystyka badanej grupy
Badaniem objęto 210 mężczyzn. Wybór grupy badawczej był losowy. Do cech
charakteryzujących badaną grupę należą: rozkład wieku, wykształcenia, miejsce
zamieszkania, rodzaj wykonywanego obecnie zajęcia oraz stan cywilny. Najwięcej
osób badanych pochodziło z przedziału wiekowego 20-25 lat (38,5%), następnie 26-30
lat (13,9%) oraz 41-45 lat (8,2%).
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Wykres 1. Rozkład wieku w badanej grupie

Podobna liczba badanych zadeklarowała mieszkanie w małym mieście (28,6%)
oraz na wsi (27,6%). 23,3% wskazało na miasto średniej wielkości, zaś najmniej –
20,5% na duże miasto.

Wykres 2. Rozkład miejscowości zamieszkania w badanej grupie

Ponad połowa osób badanych jest stanu wolnego (54,8%). Żonatych jest 38,1%
badanych, rozwodników – 6,7%, zaś wdowców zaledwie 0,5%.
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Wykres 3. Rozkład stanu cywilnego w badanej grupie

Najwięcej badanych wskazało wykształcenie średnie (42,9%), następnie na wyższe
(35,7%), zawodowe (19,5%), gimnazjalne (1,4%) i najrzadziej na podstawowe (0,5%).

Wykres 4. Rozkład wykształcenia w badanej grupie

Najwięcej osób w badaniu zadeklarowało się jako studenci (24,8%). Podobna była
ilość pracowników fizycznych (23,3%) oraz umysłowych (22,4%). 17,1% grupy
badawczej stanowili emeryci oraz renciści. Po 6,2% badanych było bezrobotnych oraz
miało inny status zawodowy.
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Wykres 5. Rozkład statusu zawodowego w badanej grupie

11. Analiza wyników badań
11.1. Poziom wiedzy
Poziom wiedzy mężczyzn na temat raka piersi został obliczony jako suma poprawnych odpowiedzi na czternaście pytań mierzących różne aspekty wiedzy. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru jedynie udzielenie pełnej poprawnej odpowiedzi
liczone było jako „1”, natomiast błędy oraz odpowiedzi „nie wiem” liczone jako „0”.

Wykres 6. Rozkład poziomu wiedzy w badanej grupie
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Wskaźnik, mimo że teoretycznie przyjmował wartości od 0 pkt do 14 pkt, w badanej grupie przyjął wartości tylko do 9 pkt. Najwięcej badanych (22,4%) nie udzieliło
ani jednej poprawnej odpowiedzi, 15,2% badanych udzieliło dwóch poprawnych
odpowiedzi, 14,3% – trzech, a po 12,9% – czterech oraz pięciu. Średnia wyniosła 2,9
pkt z odchyleniem standardowym 2,3 pkt. Mediana była równa 3 pkt. Skośność miała
wartość 0,43, a kurtoza – 0,57.
Poziom wiedzy ma rozkład, który odbiega istotnie statystycznie od rozkładu normalnego (Z = 1,74; p = 0,005), dlatego też nie zastosowano testów parametrycznych
do weryfikacji hipotez.

11.2. Zastosowane metody statystyczne
Analizę wykonano w programie IBM SPSS wersja 21, a wykresy w programie
Excel 2010. Jako że rozkład poziomu wiedzy nie jest zbieżny z rozkładem normalnym,
zastosowano nieparametryczne testy – korelację rho Spearmana, chi-kwadrat oraz U
Manna–Whitneya.

11.3. Weryfikacja hipotez
1. Takie czynniki jak wiek ankietowanych, wykształcenie czy miejsce zamieszkania
nie wpływają na różnice w poziomie wiedzy mężczyzn.
W przypadku wykształcenia wykształcenie średnie oraz zawodowe zostały połączone
w jedną grupę, ponieważ można potraktować je jako bliskie sobie poziomy edukacji.
Zaobserwowano istotną statystycznie korelację między wiekiem a poziomem
wiedzy (rho = −0,44; p < 0,001). Korelacja jest negatywna, a więc im badani są starsi,
tym niższy osiągnęli wskaźnik wiedzy.
Istotny statystycznie jest również związek między wielkością miejscowości zamieszkania a poziomem wiedzy (rho = −0,2; p = 0,004). Im większa była miejscowość
zamieszkania, tym niższym poziomem wiedzy charakteryzowali się badani.
Związek między poziomem wykształcenia a poziomem wiedzy również przekroczył próg istotności statystycznej (rho = 0,25; p < 0,001). Korelacja ma charakter
pozytywny, a więc im badani mają wyższy poziom edukacji, tym większy jest ich
poziom wiedzy.
Podsumowując, hipoteza nie znalazła potwierdzenia w badaniu.
2. Do czynników wpływających na wiedzę ankietowanych zalicza się: niechęć do
poddawania się badaniom profilaktycznym, niedostateczną edukację, przeświadczenie o braku konieczności konsultacji i konfrontowania swojej wiedzy poprzez
zasięgnięcie informacji z fachowej literatury czy od lekarza lub pielęgniarki.
Najpierw zanalizowano, z czym badani utożsamiają słowo „profilaktyka”. Nie
zanotowano istotnego statystycznie zróżnicowania wskaźnika poziomu wiedzy przez
utożsamianie profilaktyki z chorobami (U = 1626; p = 0,68). Zaobserwowano natomiast zróżnicowanie w przypadku utożsamiania z zapobieganiem i ochroną zdrowia
(U = 1456; p < 0,001). Badani, którzy zaznaczyli tę odpowiedź, prezentują wyższy
poziom wiedzy niż ci, którzy nie zaznaczyli tej odpowiedzi.
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Tabela 1. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez utożsamianie profilaktyki z zapobieganiem i ochroną
zdrowia

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
62,00
113,32

Suma rang
1984,00
20171,00

Podobnie zróżnicowanie dotyczące utożsamiania z poszerzaniem wiedzy przekroczyło próg istotności statystycznej (U = 1645; p = 0,034). Badani uznający profilaktykę
za poszerzanie wiedzy cechują się wyższym wskaźnikiem poziomu wiedzy.
Tabela 2. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez utożsamianie profilaktyki z poszerzaniem swojej wiedzy

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
102,35
129,94

Suma rang
19036,50
3118,50

Następnie przyjrzano się źródłom czerpania informacji odnośnie do raka piersi.
Korzystanie z internetu nie różnicuje istotnie statystycznie poziomu wiedzy (U = 4759;
p = 0,36). Zróżnicowanie zaobserwowano w przypadku czerpania informacji z telewizji (U = 2914; p = 0,012). Badani, którzy korzystają z telewizji jako źródła wiedzy,
mają wyższy poziom wiedzy.
Tabela 3. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez czerpanie informacji z telewizji

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
99,88
125,00

Suma rang
16280,00
5875,00

W przypadku czerpania informacji od lekarzy i pielęgniarek także zanotowano
istotną zależność (U = 1760; p = 0,001). Ci badani, którzy czerpią informację na temat
raka piersi od pielęgniarki albo lekarza, charakteryzują się wyższym poziomem wiedzy.
Tabela 4. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez czerpanie informacji od lekarza albo pielęgniarki

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
99,83
138,23

Suma rang
17870,00
4285,00

Podobnie jest istotna statystycznie zależność odnośnie do czerpania informacji
z literatury fachowej (U = 821; p < 0,001). Badani mężczyźni czerpiący informację
z tego źródła mają wyższy wskaźnik wiedzy.
Tabela 5. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez czerpanie informacji z fachowej literatury

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
97,44
165,16

Suma rang
18026,00
4129,00

Badani, którzy korzystają z czasopism, charakteryzują się wyższym poziomem
wiedzy niż ci, którzy nie traktują czasopism jako źródła wiedzy (U = 1197; p = 0,001).
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Tabela 6. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez czerpanie informacji z czasopism

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
100,87
145,09

Suma rang
18963,00
3192,00

Przyjrzano się korzystaniu z badań profilaktycznych. Badani, którzy z nich korzystają, mają niższy wskaźnik poziomu wiedzy niż ci, którzy nie zadeklarowali korzystania z badań (U = 2902; p < 0,001.
Tabela 7. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez korzystanie z badań profilaktycznych

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
128,86
79,31

Suma rang
14303,00
7852,00

Skupiono się również na grupie mężczyzn niekorzystających z badań profilaktycznych. Uczestnicy, którzy nie czują potrzeby badań, charakteryzują się niższym
poziomem wiedzy (U = 2577; p < 0,001).
Tabela 8. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez niebadanie się z powodu braku potrzeby badania się

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
93,85
136,78

Suma rang
14358,50
7796,50

Badani mężczyźni, którzy nie korzystają z badań z powodu uwarunkowań społecznych, mają wyższy poziom wiedzy (U = 439; p = 0,008).
Tabela 9. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez niebadanie się z powodu uwarunkowań społecznych

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
103,18
157,22

Suma rang
20740,00
1415,00

Obawa o uzyskany wynik badań nie różnicuje poziomu wiedzy (U = 820; p = 0,33),
podobnie brak dostatecznej wiedzy (U = 1670; p = 0,23) i poczucie wstydu (U = 456;
p = 0,28). Niebadanie się ze względu na ograniczoną dostępność badań okazało się
czynnikiem różnicującym poziom wiedzy (U = 1604; p = 0,023). Badani, którzy nie
korzystają z badań z tego powodu, mają wyższy poziom wiedzy niż ci, którzy nie
zaznaczyli tego powodu.
Tabela 10. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez niebadanie się z powodu braku dostępności badań i usług
medycznych w miejscu zamieszkania i okolicach

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
102,13
131,65

Suma rang
18995,50
3159,50

Przyjrzano się również grupie mężczyzn, którzy zadeklarowali udział w badaniach
profilaktycznych. Pośród nich uczestnicy, którzy wykonują badania w trosce o swoje
zdrowie, mają niższy wskaźnik wiedzy (U = 4134; p = 0,002).
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Tabela 11. Zróżnicowanie poziomu wiedzy przez badanie się z powodu troski o swoje zdrowie

Niezaznaczone
Zaznaczone

Średnia ranga
118,75
92,50

Suma rang
12350,00
9805,00

Okazuje się natomiast, że kampanie oraz programy edukacyjne jako czynnik
powodujący udział w badaniach nie różnicują istotnie statystycznie poziomu wiedzy
(U = 1194; p = 0,23). Podobnie dzieje się w przypadku odczucia odpowiedzialności za
swoje zdrowie (U = 4054; p = 0,68).
Można stwierdzić, że hipoteza potwierdziła się.
3. Zapotrzebowanie na działania edukacyjne jest ogromne z uwagi na niski poziom
wiedzy społeczeństwa oraz nieświadomości.
Analiza wykazała, że większość badanych (91,4%) nie utożsamia profilaktyki
z chorobami (chi-kwadrat(1) = 144,2; p < 0,001). Większość mężczyzn (84,8%)
uważa, że profilaktyka to zapobieganie i ochrona zdrowia (chi-kwadrat(1) = 101,5; p <
0,001). Niewielki odsetek osób badanych (11,4%) twierdzi, że profilaktyka to
poszerzanie swojej wiedzy (chi-kwadrat(1) = 125; p < 0,001).
Ponad połowa badanych (62,9%) czerpie informacje o zdrowiu z internetu (chikwadrat(1) = 13,9; p < 0,001). 22,4% wskazało telewizję (chi-kwadrat(1) = 64,1;
p < 0,001), a zaledwie 14,8% na lekarza albo pielęgniarkę (chi-kwadrat(1) = 104,3;
p < 0,001). Tylko 11,9% korzysta z literatury fachowej (chi-kwadrat(1) = 121,9;
p < 0,001), a 10,5% z czasopism (chi-kwadrat(1) = 131,2; p < 0,001). Z żadnego ze
źródeł nie korzysta 22,4% (chi-kwadrat(1) = 64,1; p < 0,001).
Samoocena poziomu wiedzy także okazała się istotnie statystycznie zróżnicowana
(chi-kwadrat(3) = 116,7; p < 0,001). Ponad połowa badanych (53,8%) ocenia swój
poziom wiedzy jako niski, a 24,3% jako umiarkowany. Co piąty badany mężczyzna nie
potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a tylko 1,9% zadeklarowało wysoki poziom wiedzy.
Podsumowując powyższe wyniki, hipoteza znalazła potwierdzenie w badaniach.

12. Dyskusja
Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów źródłowych, zarówno polskich, jak
i anglojęzycznych, związanych z zakresem przeprowadzonych badań poziomu wiedzy
mężczyzn na temat raka piersi, wynika, że problematyka raka piersi nie jest podejmowana często. Wpływa na to rzadkość występowania raka piersi u mężczyzn. Można
zauważyć znacznie większą tendencję do zajmowania się tematyką raka piersi u płci
męskiej przez lekarzy i naukowców spoza Polski. Polskie publikacje skupiają się na
problemach, ale dotyczących głównie kobiet. Przeprowadzane badania dostarczają
informacji w zakresie poziomu wiedzy i podejścia mężczyzn na temat raka piersi, ale
ukazuje to najczęściej podejście zwrócone na stan u kobiet. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w okresie od 15.12.2020 r. do 05.01.2021 r. zauważa się ogromny
deficyt wiedzy na temat omawianego zagadnienia wśród mężczyzn w Polsce. Problem
niedostatecznej świadomości w kontekście problematyki raka piersi u mężczyzn rozciąga
się w ujęciu globalnym.
Już podczas poszukiwań badanych do grupy docelowej można było napotkać wiele
problemów związanych z różną postawą po zapoznaniu się z tematem przewidzianych
badań. Mężczyźni wyrażali najczęściej dezaprobatę lub prezentowali inne nieprzychylne
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postawy bądź jawny opór. Niemniej jednak czasem sam fakt przeprowadzania tego
badania skutkował poczuciem niedowierzania i ignorancji ze strony płci męskiej.
Niektórzy uznali to za bezcelowe, stwierdzając, że rak piersi nie dotyczy mężczyzn,
a występuje jedynie u kobiet. Wyniki badania wykazały podobnie, że mężczyźni na
ogół nie są świadomi tego, iż rak piersi, choć uznawany istotnie za chorobę, do której
skłonności mają kobiety, występuje także u mężczyzn, a ich poziom wiedzy na temat
raka piersi jest niski. Dodatkowo faktem przemawiającym za brakiem świadomości
mężczyzn jest liczba w całości wypełnionych ankiet. Wynosiła ona 210 spośród całkowitej liczby ankiet, która została wyświetlona po kliknięciu udostępnionego w trakcie
przeprowadzania badania linku. Zanotowano 446 wizyt, przy czym badanie wyświetlono zaledwie w przypadku 236 ankiet.
Wyniki badań opublikowanych w 2020 r. i przeprowadzonych w populacji
miejskiej mężczyzn zamieszkujących kolonię Soami Nagar, Panchsheel w New Delhi
pokazują, że większość ankietowanych nie miała świadomości na temat występowania
raka piersi u mężczyzn. Zaledwie 19% mężczyzn posiadało wiedzę na temat raka piersi
u mężczyzn. Przeważająca część, bo aż 81% ankietowanych, nie posiadała dostatecznej wiedzy [18]. Kolejne badanie także pokazało, jak wielki problem stanowi rak
piersi u mężczyzn i nieświadomość płci męskiej. Edukacja zdrowotna i podniesienie
świadomości mogłyby wpłynąć na modyfikację przekonań oraz ogólnego podejścia
populacji m.in. poprzez kampanie czy promocję zdrowia. Stan niedostatecznej wiedzy
prowadzi do wdrożenia leczenia w późniejszym okresie. Przekłada się to na mniej
skuteczne wyleczenie i gorsze rokowania. Dodatkowo u mężczyzn występuje niepokój
związany z utratą męskości oraz obawa związana z przyszłością. Potrzeby zarówno
w kontekście udzielenia wsparcia emocjonalnego, jak i edukacyjnego nie są zaspokajane.
U chorych na raka piersi często nie zdiagnozowano ani nie podjęto leczenia występujących u nich chorób psychicznych [19]. Inne badanie dotyczyło poziomu świadomości w zakresie raka piersi występującego u mężczyzn wśród grupy emigrantów z Indii
na Bliskim Wschodzie. Wykonane zostało na losowo wybranej grupie mężczyzn
zamieszkujących region Al-Kasim w Arabii Saudyjskiej. Około 81% respondentów ma
niski poziom świadomości. Dostrzega się konieczność prowadzenia edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Rzadkie występowanie raka piersi u płci męskiej przekłada
się na podejście społeczeństwa. W przeważającej części problem ten jest bagatelizowany, a borykający się z nim sięgają po pomoc dopiero w zaawansowanym stadium
raka. W tym badaniu przeanalizowano opinie i percepcję na temat raka piersi u mężczyzn indyjskich pracujących na Bliskim Wschodzie. Respondenci wywodzili się
z różnych sektorów w miastach partnerskich, takich jak Burajda i Unajza w regionie
Al-Kasim w Arabii Saudyjskiej. Dla około 92% respondentów media społecznościowe
i telewizja stanowią najważniejsze źródła informacji. Równie istotny, tak bowiem sądzi
63% mężczyzn, jest internet. W opinii Al-Haddada niedostateczna świadomość na
temat występowania raka piersi u mężczyzn przekłada się na to, że diagnoza jest stawiana w późniejszym czasie. Z opisanego badania populacji emigrantów z Indii wynika,
że poziom zarówno wiedzy, jak i świadomości mężczyzn w zakresie raka piersi
u mężczyzn jest niski [20]. Kolejne wyniki badania również ukazują, że istnieje potrzeba
edukowania w zakresie raka piersi u mężczyzn, a w szczególności w zakresie objawów,
diagnostyki, metod leczenia, czynników genetycznych. Około 72% pacjentów z MBC,
czyli 77 z grupy 107, posiadało niedostateczną wiedzę na temat ostrych i późnych
190

Rak piersi u mężczyzn w świadomości wybranej grupy dorosłych Polaków

skutków ubocznych. Z uwagi na ten fakt niezbędne jest wdrożenie działań w celu
poprawy jakości życia pacjentów, przeżycia oraz diagnostyki czy leczenia. Występowanie raka piersi u mężczyzn wciąż nie jest zjawiskiem częstym. Każdego roku
w Holandii diagnozowanych jest około 130 mężczyzn, a liczba ta nadal wzrasta. Leczenie pacjentów z MBC nie jest tak częste, jak ma to miejsce w przypadku niektórych
rzadkich chorób. Z tego względu sądzi się, że wiedza na temat raka piersi jest niewystarczająca w zakresie opieki nad pacjentami płci męskiej, metod leczenia i skutków
ubocznych. Zarówno pacjenci nieposiadający specjalistycznej wiedzy, jak i pracownicy
zawodów medycznych często nie zdają sobie sprawy z ryzyka wystąpienia raka piersi
u mężczyzn. Dane z przeprowadzonego badania wykazały, że 56%, czyli 43 z 77
pacjentów, przeoczyło informacje o jednym lub większej liczbie późnych skutków.
Najczęstszą potrzebą pozyskania informacji była ta w kontekście sfery seksualnej.
Dotyczyła frustracji i zmniejszonego libido. Kolejnym problemem był deficyt w kontekście skutków ubocznych leczenia [21]. Na terenie Afryki od ostatniej dekady obserwuje
się wzrost poziomu świadomości na temat raka piersi. Oddziałują na to trendy Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, które silnie ukazują raka piersi w kontekście płci
żeńskiej. Kulturę kształtuje zarówno postrzeganie płci, jak i stereotypy dotyczące
kobiecości i męskości. Jak pokazują badania, w społeczeństwie szeroko podziela się
przekonania związane z określonymi cechami i zachowaniami. Wiedza na temat
odczuwanych przez mężczyzn emocji i oddziaływań na ich psychikę w związku
z rakiem piersi jest niezwykle cenna. Brakowało danych pochodzących spoza krajów
zachodnich. To badanie miało na celu ocenę doświadczeń mężczyzn z rakiem piersi.
Postawiona hipoteza dotyczyła istnienia korelacji pomiędzy rakiem piersi określanym
jako kobiecy problem a wywieraniem wpływu na mężczyzn odnośnie do ich sposobu
postrzegania własnej osoby, męskości oraz relacji i tego, że negatywne emocje z tym
związane opóźniają rozpoznanie [22]. Śmiertelność u mężczyzn z rakiem piersi jest
wyższa niż u kobiet, a wpływa na to niedostateczna świadomość w zakresie tej
choroby. Jak pokazuje badanie opublikowane w „Jama Oncology”, odsetek śmiertelności jest wyższy u płci męskiej. Te wyniki są tożsame z tymi, które uzyskano także
w innych badaniach na ten temat. Uważa się, że typowe dla mężczyzn postawy, aby nie
szukać pomocy, jeszcze bardziej zaogniają problem i opóźniają podjęcie działań w celu
zdiagnozowania i leczenia raka piersi [23]. Istotą omawianego badania było zebranie
informacji od młodych respondentów płci męskiej na temat tego, w jaki sposób rak
piersi występujący u mężczyzn jest przez nich postrzegany. Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu. Uczestnicy pochodzili z przedziału wiekowego 18-35 lat.
Często poruszaną tematyką okazały się cztery kwestie, takie jak: postrzeganie raka
piersi jako związanego z pojęciem kobiecości, niechęć do konsultacji z lekarzem,
niepokój związany ze zmianą obrazu własnego ciała w związku z rakiem piersi oraz
leczeniem czy samą diagnozą oraz tożsamością płciową. W Wielkiej Brytanii rak piersi
stanowi trzecią przyczynę zgonów wskutek raka. Mężczyźni radzą sobie gorzej niż
kobiety, a jest to związane z określonym postrzeganiem przez przedstawicieli danej
płci [24]. W badaniu skupiono się na sposobie postrzegania i doświadczeń mężczyzn
z rakiem piersi. Uznaje się, że obszar ten jest jeszcze mniej poznany, stale brakuje
literatury opisującej rak piersi u mężczyzn. W Sunnybrook Health Sciences Centre
w Toronto w Kanadzie zbadano mężczyzn, aby uzyskać informacje na temat osób
z wyższym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Z badania wynika, że mężczyźni
191

Ewelina Szczepanowska

określali piersi jako element przynależny do kobiet, zaś oni nie posiadają piersi, lecz
klatkę piersiową. Badani mężczyźni wymieniali skojarzenia do słowa ,,piersi”, a były
to na ogół takie określenia jak „macierzyństwo” czy „seksualność”. Można zatem
stwierdzić, że piersi nie mają tylko jednego wymiaru jako pojęcie, lecz zajmują
miejsce w przekonaniach społeczno-kulturowych. Z tego wynika postępowanie wielu
mężczyzn, którzy zamiast kobieco brzmiącego terminu stosowali zamiennie ten brzmiący
adekwatnie do ich płci, czyli ,,klatka piersiowa” [25]. Część spośród ogółu badanych
mężczyzn pozytywnie zaopiniowała podejście personelu medycznego w opiece nad
chorymi z rakiem piersi. Druga część z nich stwierdziła, że odczuwali niepewność
lekarzy w kontekście diagnostyki i leczenia. Wyraźne wydało się podejście stygmatyzacji.
Uważa się, że należy podnieść poziom świadomości pracowników medycznych,
naukowców i reszty społeczeństwa na temat raka piersi występującego u mężczyzn.
Przeanalizowano stan wiedzy w kontekście epidemiologii, patologii, kliniki i leczenia
dotyczących raka piersi u mężczyzn. Rak piersi u kobiet (FBC), w przeciwieństwie do
raka piersi u mężczyzn (MBC), jest bardziej rozpowszechniony w opinii publicznej.
Ośrodki leczenia raka piersi oferują pomoc medyczną o szerokim spektrum, dostosowaną do potrzeb kobiet z rakiem piersi. Nadal poziom świadomości na temat raka
piersi u mężczyzn jest niski. Przemawia za tym fakt, że informacje na temat leczenia
i postępowania wobec raka piersi u kobiet są adaptowane do przypadków płci męskiej.
Za mało jest informacji na temat leczenia i potrzeb mężczyzn z MBC. Z powodu
rzadkiego występowania raka piersi u płci męskiej pracownicy mogli w większości nie
spotkać tego rodzaju raka, a niedostateczna wiedza i braki w doświadczeniu wpływają
niekorzystnie na pacjentów zmagających się z rakiem piersi. Przeważająca część
mężczyzn stwierdza, że panująca sytuacja zdrowotna jest dopasowana dla kobiet,
a w szczególności ma to miejsce w kontekście informacyjnym. Mężczyźni z rakiem nie
są obejmowani działaniami wspierającymi. Badania unaoczniają, że niezbędne jest
podniesienie poziomu świadomości oraz przedstawicieli zawodów medycznych.
W celu poprawy doświadczeń u pacjentów płci męskiej zmagających się z rakiem piersi
należy poprawić poziom świadomości społeczeństwa oraz jakość świadczonej opieki
zdrowotnej. Przełożyłoby się to na istniejące już opóźnienia odnośnie do stawiania
rozpoznania oraz na szerzący się problem stygmatyzacji. W szczególności pracownicy
podstawowej opieki zdrowotnej powinni zostać przeszkoleni w tym zakresie [26].
Stale określa się, że poziom świadomości mężczyzn na temat raka piersi jest niski.
Powodem tego jest m.in. sposób postrzegania raka piersi przez społeczeństwo jako
typowo kobiecą chorobę, przez co stres u mężczyzn potęguje się, a tożsamość ulega
zachwianiu. Dodatkowo mężczyźni później zgłaszają się po pomoc, co przekłada się
na opóźnienie wdrożonego leczenia [27]. Celem opisanego badania było zbadanie
istniejącej literatury z zakresu raka piersi u mężczyzn, co pozwoliłoby lepiej zrozumieć, jak postrzegany jest MBC. Kolejnym celem było zdobycie informacji, czy
leczenie raka w przypadku mężczyzn jest właściwie przeprowadzane, z uwzględnieniem
sfery psychologicznej i kwestii medycznej. Ustalono, że świadomość jest niedostateczna, a rak piersi postrzegany w sposób niewłaściwy, jako choroba dotycząca kobiet.
Rak piersi u mężczyzn nie został dostatecznie zbadany i poznany, porównując przypadki raka piersi u kobiet. MBC nadal nie jest prawidłowo leczony. Zauważa się defekt
w obszarze prowadzonego kształcenia pracowników zawodów medycznych i ogółu
społeczeństwa w kontekście wiedzy oraz świadomości na temat raka piersi u mężczyzn
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[28]. Wciąż widoczne są dysproporcje pod względem płci. Można temu zaradzić dzięki
prowadzonej edukacji pracowników i społeczeństwa. Dodatkowo wpłynie to na lepsze
wykrywanie i ulepszenie metod leczenia. Opisano badanie przeprowadzone w latach
2000–2016 nad rakiem piersi u mężczyzn, mające na celu zbadanie różnic pomiędzy
płciami. Celem przeprowadzonego badania było również przeanalizowanie poziomu
świadomości na temat raka piersi u mężczyzn, uwzględniając populację emigrantów
indyjskich na Bliskim Wschodzie. Jak się okazało, wiedza mężczyzn plasuje się na
niskim poziomie. Mieszkańcy Indii poszukują pomocy medycznej, gdy rak piersi jest
już w stadium zaawansowanym. Wynika to z niewielkiej świadomości i wiedzy na
temat tej choroby. Przeważająca część dotychczasowych badań przemawiała za tym,
że brak świadomości, zdaniem pracowników medycznych przekłada się na późniejsze
stawienie się na konsultacje, jak ma to miejsce w zaawansowanym stadium choroby.
Z danych z przeprowadzonego w 2017 r. badania wynika, że 512 mężczyzn z 1200, co
stanowiło 44% badanych, posiadało wiedzę o tym, że rak piersi występuje także
u mężczyzn. Pozostała część uczestników badania, czyli 56% z nich, sądziła, że rak
piersi nie występuje u płci męskiej lub nie była pewna, czy faktycznie tak jest. Z grupy
512 mężczyzn 81 miało niską świadomość odnośnie do wspólnych cech raka piersi
u mężczyzn. Wiedza mężczyzn na temat samobadania piersi jest znikoma. Zaledwie 22
z 512 ankietowanych, czyli 4%, posiadało wiedzę na ten temat. Taki stan stwarza
zagrożenia w kontekście opóźnień odnośnie do zgłaszania się chorych po pomoc, a wynika
to z braku świadomości. Także inne opublikowane dotychczas badania wskazują
podobnie. Dla przykładu, badanie przeprowadzone na studentach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Zarządzania i Nauki w Malezji udowodniło, że wysoki odsetek
mężczyzn błędnie pojmował raka piersi u płci męskiej i samobadanie piersi. Po
przeprowadzeniu przez Thomasa analizy z udziałem mężczyzn o wyższym ryzyku raka
piersi dowiedziono, że 79% z nich, dotąd nieświadomych i przekonanych, że rak piersi
nie występuje u mężczyzn, było zaskoczonych tym faktem. Przeważająca część
badanych nie umiała podać żadnych objawów raka piersi oprócz guzka. Około 43%
mężczyzn przyznało, że rozpoznanie raka piersi spowodowałoby kwestionowanie swojej
męskości. Najczęściej za źródło informacji badani podawali media społecznościowe
i kanały telewizyjne – aż 92% z nich wskazało taką odpowiedź. Za istotne źródło
informacji, aż 63%, uważa internet [29]. Za diagnozami stawianymi na późnym etapie
przemawia fakt nieświadomości w zakresie raka piersi występującego u mężczyzn.
Ogólnie przyjęte wzorce psychologii społecznej także w Azji wpływają na podejście
płci męskiej do raka piersi u mężczyzn. Z powodu braku świadomości problematyka
raka piersi u mężczyzn nie jest na ogół podejmowana ani w systemie podstawowej
opieki zdrowotnej, ani w społeczeństwie. Prowadzi to często do pojawienia się negatywnych skutków w postaci zaburzeń w obszarze psychiki czy fizyczności. Z uwagi na
rozwijającą się technologię możliwe było dotarcie do wiedzy z zakresu genomiki,
transkrypcji, translacji i epigenetyki. Rozwojowi uległy także metody leczenia, diagnostyki i badania przesiewowe. Mimo to rak piersi u mężczyzn nadal stanowi poważny
problem [30]. Istotą opisanego badania było zebranie informacji w zakresie poziomu
wiedzy i postaw studentów pielęgniarstwa płci męskiej na temat raka piersi występującego u mężczyzn. W badaniu wzięło udział 490 studentów pielęgniarstwa na uniwersytecie w Malatyi w Turcji. Kompletne dane zebrano od 307 studentów za pomocą
formularza kwestionariusza. Jak się okazało, 83,4% ankietowanych posiada wiedzę na
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temat tego, że rak piersi może występować u mężczyzn. Większość studentów była
świadoma w zakresie samobadania piersi. Około 27,4% studentów stwierdziło, że nie
planuje wizyty u lekarza, zważywszy na rzadkie występowanie raka piersi u płci męskiej,
a 33,2% określiło samobadanie piersi jako nudne. Studenci pielęgniarstwa posiadają
wiedzę na temat raka piersi u mężczyzn, większość mężczyzn udzieliła trafnych
odpowiedzi. Należałoby skorygować podejście odnośnie do zagadnienia samobadania
piersi. Rak piersi u mężczyzn natomiast nadal wymaga zbadania. Dostateczny poziom
wiedzy mężczyzn spowodowałby zmianę ich dotychczasowego postępowania. Mężczyźni
zamiast bagatelizować objawy mogliby zgłaszać się po pomoc. Zarówno w Turcji, jak
i w innych społecznościach istnieje w tym zakresie tabu, a pierś uznaje się za typowy
przymiot kobiety. Konieczne jest, aby studenci m.in. pielęgniarstwa, jak w tym badaniu
płci męskiej, edukowali pacjentów. Propagowanie wiedzy na ten temat mogłoby przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania przypadków raka piersi w populacji męskiej.
Na ogół uważa się, że rak piersi nie może występować u mężczyzn. Przemawia za tym
nieczęste występowania raka piersi u płci męskiej. Rak piersi u mężczyzn jest bagatelizowany przez społeczeństwo, media oraz część pracowników ochrony zdrowia.
Z tego powodu niezbędne staje się ustalenie poziomu wiedzy i postaw w odniesieniu
do MBC. Większość studentów odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy rak piersi może
wystąpić u mężczyzn. Przewaga respondentów posiadała wiedzę na temat nieczęstego
występowania MBC. Badanie przyczyniło się do wysunięcia wniosku, że nadal
konieczne jest przeprowadzanie dalszych badań w zakresie raka piersi u mężczyzn.
Przegląd literatury wykazał dotychczasowy brak w kontekście podobnego badania.
Wiedza respondentów plasuje się na wysokim poziomie. Większość studentów uznała,
że rak piersi u mężczyzn może skutkować śmiercią [31]. Wciąż nieczęsto poświęca się
uwagę zagadnieniu raka piersi u mężczyzn. Większość publikacji skupia się na
przypadkach raka piersi u kobiet. Zauważa się wzrost poziomu wiedzy kobiet na temat
raka piersi, przy czym w przypadku mężczyzn jest ona niewystarczająca, biorąc pod
uwagę kwestię raka piersi u mężczyzn. Przyjmuje się, że jednym z czynników
stawiania diagnoz w zaawansowanym stadium raka piersi jest brak świadomości na
temat raka piersi mężczyzn [32]. Wskaźnik zachorowalności na raka piersi u mężczyzn
przyjmuje tendencję wzrostową odnośnie do populacji indyjskiej. Świadomość
w obszarze raka piersi występującego u mężczyzn oraz prawidłowo przeprowadzona
diagnostyka wpływają na wcześniejsze rozpoznanie, co skutkuje wydłużeniem czasu
przeżycia [33].
Analiza literatury i przeprowadzone badanie pozwoliły na utwierdzenie w przekonaniu o istocie omawianego problemu, jakim jest rak piersi u mężczyzn. Poprzez
wyniki pozyskane z innych badań stwierdza się, że nie tylko poziom wiedzy mężczyzn
z rakiem piersi jest niski, ale również ogólnej populacji czy części przedstawicieli
zawodów medycznych. Wpływa na to sposób postrzegania raka piersi i częstość
występowania w zależności od płci.

13. Wnioski
Po przeprowadzeniu badania i otrzymaniu wyników można wyłonić następujące
wnioski:
• Wyższy poziom edukacji pozostaje w korelacji z poziomem wiedzy, a zatem im
badani mają wyższy poziom edukacji, tym większy jest ich poziom wiedzy. Poziom
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•

•

wykształcenia średniego, jak i zawodowego połączono w jedną grupę, ponieważ
potraktować je można jako bliskie sobie poziomy edukacji. Im większa była
miejscowość zamieszkania, tym niższym poziomem wiedzy charakteryzowali się
badani. Propagowanie edukacji w zakresie raka piersi powinno odbywać się także
w aglomeracjach z niższą liczbą ludności.
Badani uznający profilaktykę za poszerzanie wiedzy cechują się wyższym wskaźnikiem jej poziomu. Badani, którzy korzystają z telewizji jako źródła wiedzy, mają
wyższy poziom wiedzy. Ci badani, którzy czerpią informację na temat raka piersi
od pielęgniarki albo lekarza, charakteryzują się wyższym poziomem wiedzy,
a mężczyźni czerpiący informację z tego źródła mają wyższy wskaźnik wiedzy.
Badani, którzy korzystają z czasopism charakteryzują się wyższym poziomem
wiedzy od tych, którzy nie traktują czasopism jako źródła wiedzy. Badani, którzy
korzystają z badań profilaktycznych, mają niższy wskaźnik poziomu wiedzy, od
tych, którzy nie zadeklarowali korzystania z badań. Badani, którzy nie czują
potrzeby badań, charakteryzują się niższym poziomem wiedzy. Badani mężczyźni,
którzy nie korzystają z badań profilaktycznych z powodu uwarunkowań społecznych,
mają wyższy poziom wiedzy. Zarówno obawa o uzyskany wynika badań, jak
i brak dostatecznej wiedzy czy poczucie wstydu nie różnicuje poziomu wiedzy.
Ankietowani, którzy nie korzystają z badań ze względu ograniczoną dostępność do
nich mają wyższy poziom wiedzy od tych, którzy nie zaznaczyli tego powodu.
Badani, którzy zadeklarowali udział w badaniach profilaktycznych w trosce o swoje
zdrowie mają niższy wskaźnik wiedzy. Kampanie oraz programy edukacyjne jako
czynnik powodujący udział w badaniach nie różnicują istotnie statystycznego
poziomu wiedzy tak jak ma to miejsce w przypadku poczucia odpowiedzialności
za swoje zdrowie. Większość badanych nie utożsamia profilaktyki z chorobami ale
większość mężczyzn uważa, że profilaktyka to zapobieganie i ochrona zdrowia.
Niewielki odsetek osób badanych twierdzi, że profilaktyka to poszerzanie swojej
wiedzy. Ponad połowa badanych czerpie informacje o zdrowiu z internetu.
Następne plasują się odpowiednio: telewizja, później uzyskiwanie informacji od
lekarza albo pielęgniarki. Jeszcze mniejszy odsetek korzysta z literatury fachowej,
następnie z czasopism, a najmniej mężczyzn nie korzysta z żadnego ze źródeł.
Ogólnie dostępne źródła powinny być nośnikiem informacji dostosowanych do
różnych grup, aby wiedzę mogli czerpać ich przedstawiciele.
Samoocena poziomu wiedzy także okazała się istotnie statystycznie zróżnicowana.
Ponad połowa badanych ocenia swój poziom wiedzy jako niski. Następnie niższy
odsetek ankietowanych wybrało odpowiedź, że poziom ich wiedzy jest umiarkowany. Najmniej mężczyzn zadeklarowało, że poziom ich wiedzy jest wysoki. Co
piaty badany mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć na pytanie jaki jest poziom jego
wiedzy w tym zakresie. Wiedza badanej grupy mężczyzn na temat raka piersi plasuje
się na niskim poziomie. Większość badanych nie udzieliła ani jednej poprawnej
odpowiedzi. Widoczny niedostatek skłania i stwarza konieczność opracowania,
a także wdrożenia działań wspomagających w celu podniesienia poziomu ogólnej
wiedzy oraz samoświadomości mężczyzn, że rak piersi także może dotykać płeć
męską. Istotne jest dokonywanie cyklicznej oceny efektywności zasięgniętych
prób poprawy stanu obecnego. Z uwagi na różnice kulturowe i psychologiczne płci
żeńskiej i męskiej korzystny wpływ mogłyby wywierać kampanie edukacyjne
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i wdrożenie zmian w edukacji zapoczątkowane już od poziomu szkoły podstawowej, która przekazywałaby treści na temat problemu jakim jest niski poziom
świadomości w zakresie raka piersi dotyczący także płci męskiej.
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Rak piersi u mężczyzn w świadomości wybranej grupy dorosłych Polaków
Streszczenie
Współcześnie rak piersi u mężczyzn stanowi wyjątkowo nieczęste zjawisko, ale został on rozpoznany już
w starożytności. Rzadkie występowanie raka piersi u mężczyzn wiąże się z brakiem randomizowanych
badań, co wiąże się z tym, że leczenie raka piersi u mężczyzn opiera się na badaniach klinicznych wykonywanych u kobiet. U mężczyzn rak piersi występuje niezwykle rzadko, przez co niewiele jest informacji na
ten temat ze względu na nieliczną grupę przypadków, na podstawie których można pozyskać dane
z przeprowadzonych badań.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie poziomu wiedzy mężczyzn na temat raka piersi.
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym i techniką był kwestionariusz ankiety autorskiej. Kwestionariusz ankiety wykorzystany w pracy został opracowany celowo do
tego badania. Po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu przystąpiono do realizacji badań, które zostały
przeprowadzone w okresie od 15.12. 2020 r. do 05.01.2021 r. Badania zostały przeprowadzone samodzielnie wśród grupy mężczyzn, z uwzględnieniem różnic wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania.
Im badani mają wyższy poziom edukacji, tym większy jest ich poziom wiedzy. Im większa była miejscowość zamieszkania, tym niższym poziomem wiedzy charakteryzowali się badani. Badani uznający profilaktykę za poszerzanie wiedzy cechują się wyższym wskaźnikiem poziomu wiedzy. Badani, którzy korzystają
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z badań profilaktycznych, mają niższy wskaźnik poziomu wiedzy niż ci, którzy nie zadeklarowali korzystania z badań. Badani, którzy nie czują potrzeby badań, charakteryzują się niższym poziomem wiedzy.
Badani mężczyźni, którzy nie korzystają z badań profilaktycznych z powodu uwarunkowań społecznych,
mają wyższy poziom wiedzy. Ponad połowa badanych czerpie informacje o zdrowiu z internetu. Ponad
połowa badanych ocenia swój poziom wiedzy jako niski. Co piąty badany mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jaki jest poziom jego wiedzy w tym zakresie. Wiedza badanej grupy mężczyzn na
temat raka piersi plasuje się na niskim poziomie. Większość badanych nie udzieliła ani jednej poprawnej
odpowiedzi. Widoczny niedostatek skłania i stwarza konieczność opracowania, a także wdrożenia działań
wspomagających w celu podniesienia poziomu ogólnej wiedzy oraz samoświadomości mężczyzn, że rak
piersi może także dotyczyć płci męskiej. Istotne jest dokonywanie cyklicznej oceny efektywności zasięgniętych prób poprawy obecnego stanu.
Słowa kluczowe: mężczyźni, rak piersi, wiedza

Breast cancer in men as perceived by a selected group of adult Poles
Abstract
Nowadays, male breast cancer is an extremely rare phenomenon, but it has already been diagnosed in
antiquity. The low occurrence of breast cancer in men is related to the lack of randomized trials, which is
why the treatment of breast cancer in men is based on clinical trials performed on women. Breast cancer is
extremely rare among men, so there is little information on this subject due to the small number of cases
from which data can be obtained from the conducted studies.
The aim of the work is to present the level and degree of professional knowledge about breast cancer
among men.
The study used the method of a diagnostic survey The research tool and technique consisted the author's
questionnaire. The questionnaire used in the work was developed intentionally for this study. After getting
acquainted with the subject literature, the research was carried out in the period from 15.12. 2020 to
January 5, 2021. The research was conducted independently among a group of men, taking into account
differences of age, education and place of residence.
The higher is the education of participants, the higher is their knowledge as well. The larger the town or
village, the knowledge level was lower however. Respodents who consider prophylaxis as extension of
knowledge are characterised by higher knowledge level. Respondents who use preventive examination
have lower knowledge level than those, who did not declared the use of such examination as well as those
who do not feel need to conduct mentioned research. Examined men who do not use preventive
examinations due to social conditions have higher knowledge level about breast cancer. More than half of
respondents gains knowledge from the internet. Additionally, also more than half of them rates their
knowledge level as low, and every 5-th examined man was unable to answer about his knowledge in this
subject. The overall knowledge of group of men participatin in research was on low level. Majority of
participants did not give even a single correct answer for given questions. Visible lack of knowledge forces
us and creates a nessesity of creating and implementing actions to raise overall level of knowledge and self
awerness of men, that breat cancer applies also to them. It is necessary to periodically conduct the
evaluation of implemented attempts of improving the current state.
Keywords: men, breast cancer, knowledge
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Identyfikacja właściwego wariantu ludzkiej
gonadotropiny kosmówkowej w praktyce
onkologicznej – próba zamknięcia luki
między praktyką kliniczną i laboratoryjną
1. Wprowadzenie
1.1. Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) – budowa, postacie,
cząsteczki pochodne
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest hormonem glikoproteinowym
o masie ~ 37 kDa zbudowanym z dwóch podjednostek: alfa (α) i beta (β) o masie
odpowiednio ~ 15 i 22 kDa połączonych wiązaniami niekowalencyjnymi. Łańcuchy α
są identyczne dla wszystkich hormonów z rodziny glikoprotein (hCG, hormonu
luteinizującego – LH, hormonu folikulotropowego – FSH oraz hormonu tyreotropowego – TSH) dlatego ich oznaczanie znalazło zastosowanie w rozpoznawaniu i różnicowaniu hormonalnie czynnych guzów przysadki. Struktury łańcuchów β, znacznie się
od siebie różniące, odpowiadają za funkcje poszczególnych hormonów [1].
W przypadku hCG, produkowanej przez tkankę trofoblastu, biologiczne działanie
hormonu polega na podtrzymaniu funkcji ciałka żółtego podczas pierwszych tygodni
ciąży, jak również stymulacji wytwarzania progesteronu. W warunkach fizjologicznych hCG obecna jest wyłącznie we krwi i moczu kobiet ciężarnych, u których jej
stężenie rośnie w pierwszym trymestrze ciąży i osiąga szczyt około 9 tygodnia ciąży
(t.c.). Pomiędzy 10 a 16 t.c. poziom hormonu obniża się do wartości około jednej piątej
szczytu stężenia i utrzymuje się na tym poziomie aż do porodu. U kobiet nie będących
w ciąży, mężczyzn oraz dzieci hCG może być produkowana przez guzy trofoi nietrofoblastyczne oraz nowotwory zarodkowe zawierające komponenty trofoblastyczne [2, 3]. W przypadku wstrzyknięć hCG lub gonadotropin menopauzalnych
w celach leczniczych, a także w sytuacjach przyjmowania przez sportowców hCG łącznie
ze steroidami anabolicznymi, w surowicy i osoczu wykrywalne ilości hormonu mogą
być również obecne [4, 5].
hCG jest hormonem heterogennym, krążącym w postaci izohormonów o różnej
wielkości cząsteczek. Do głównych form hCG zgodnie z nomenklaturą i definicją
Grupy Roboczej ds. Normalizacji hCG Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej
(IFCC) należą: 1) hCG – nienaruszony, bioaktywny heterodimer αβ, tzw. holo-hCG 2)
a.ochocinska@ipczd.pl, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
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hCGn – heterodimer αβ, zubożony w regionie aminokwasów 44-48 hCGβ, 3) hCGβ –
nienaruszona, wolna podjednostka β złożona z 1-145 aminokwasów, 4) hCGβn –
wolna podjednostka β zubożona w regionie aminokwasów 44-48 hCGβ, 5) hCGβcf –
fragment rdzeniowy hCGβ; aminokwasy 6-40 hCGβ połączone z aminokwasami 55-92
hCGβ, 6) hCGα – nienaruszona, wolna podjednostka α hCG złożona z aminokwasów
1-92 hCGα [6, 7].
W surowicy i moczu mogą być obecne liczne warianty hCG różniące się strukturą
białka, zawartością węglowodanów czy punktem izoelektrycznym, a także podjednostki
wolne i formy częściowo zdegradowane. Około 20% hCG wydzielonej do krwioobiegu przechodzi do moczu. Pozostała część ulega metabolicznemu rozpadowi,
w wyniku którego do moczu przedostaje się cząsteczka hCGβcf. pozbawiona aktywności
biologicznej [8].
Proporcje intensywnie glikozylowanych i sialilowanych wariantów cząsteczki hCG
zmieniają się wraz z postępującą ciążą, progresją zmian nowotworowych, a także pomiędzy różnymi guzami [9, 10]. Heterogenność hormonu oraz obecność różnorodnych
form będących wynikiem modyfikacji potranslacyjnych stanowią wyzwanie analityczne, jak również interpretacyjne dla diagnostów laboratoryjnych i klinicystów [11].

1.2. Przyczyny rozbieżności wyników oznaczeń hCG
Istnieją trzy główne powody rozbieżności wyników oznaczeń hCG [12]. Po
pierwsze, jak wspomniano, w surowicy i moczu mogą być obecne liczne warianty hCG
różniące się strukturą białka i zawartością węglowodanów. Drugim źródłem zmienności
jest stosowanie różnych przeciwciał w testach hCG poszczególnych producentów.
Przeciwciała przeciwko hCG dzielą się na jedną z trzech klas: wiążące się z epitopami
na podjednostce α, podjednostce β lub heterodimerze αβ. W rezultacie pary przeciwciał
stosowane w testach immunochemicznych dla hCG określają, które warianty zostają
wykryte. Niektóre testy wykrywają jedynie nienaruszony dimer αβ, podczas gdy inne
mogą wykrywać holo-hCG, wolną podjednostkę β i fragment rdzeniowy cząsteczki
hCGβ. Sytuacja staje się bardziej złożona, gdy weźmie się pod uwagę obecność
jeszcze innych postaci hCG w badanych próbkach np. form zubożonych tzw. nicked
hCG (hCGn lub hCGβn) czy intensywnie glikozylowanych. Po trzecie, wtórne standardy stosowane przez producentów do kalibracji testów hCG znacznie się różnią pod
względem czystości. Podczas gdy niektóre są prawie czystymi preparatami hCG, inne
zawierają znaczne ilości innych wariantów hCG. Z tych względów konieczna jest
ocena każdego rodzaju testu pod kątem jego zdolności do wykrywania różnych postaci
hCG, w zależności od planowanego zastosowania klinicznego [13].
Holo-hCG i hCGβcf wykrywany w moczu to najbardziej stabilne postacie hCG
dlatego próbki do oznaczeń tego typu mogą być przechowywane w temp. 4°C lub
w zamrożeniu (-20°C) przez lata. Są również odporne na wielokrotne cykle zamrażania
i rozmrażania.
hCGβ, hCGn oraz hCGβn są natomiast niestabilne w surowicy (i w jeszcze
większym stopniu w krwi pełnej). Cząsteczki pochodzące z dysocjacji hCG maskują
rzeczywiste poziomy hCGβ co w konsekwencji wpływa na otrzymywane wyniki, które
sugerują zwiększanie stężeń wolnej podjednostki w czasie. Postuluje się udział w tym
procesie drobnoustrojów dlatego też do transportu i dłuższego przechowywania krwi
przeznaczonej do oznaczen hCGβ wykorzystuje się dodatki antybiotyków [14].
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1.3. Zastosowanie pomiaru poszczególnych postaci hCG
Wyselekcjonowanie przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciw hCG i jej
podjednostkom doprowadziło nie tylko do powstania czułych i swoistych testów
laboratoryjnych, ale umożliwiło również opracowanie map epitopów wykrywanych
cząsteczek [15, 16].
W celu standaryzacji oznaczeń laboratoryjnych IFCC ujednoliciła nomenklaturę
cząsteczek związanych z hCG, a standardy przygotowane i scharakteryzowane przez
Grupę Roboczą IFCC zostały formalnie przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) jako pierwsze międzynarodowe odczynniki referencyjne dla sześciu cząsteczek
związanych z hCG [17]. Zmiany te umożliwiły lepsze zrozumienie, jakie testy hCG
należy stosować w poszczególnych sytuacjach klinicznych. W zależności od punktu
uchwytu przeciwciał zastosowanych w konstrukcji testów oferowane przez poszczególnych producentów testy różnią się swoistością w wykrywaniu krążących izoform [18].
Testy mierzące łącznie hCG i wszystkie warianty związane z hCGβ są przydatne
jako metody pierwszego rzutu w diagnostyce ciąży i nowotworów. W niektórych przypadkach korzystne jest jednak dokładne zmierzenie tylko wybranych wariantów [2].
Specyficzne testy mierzące stężenie hCGβ służą jako badania przesiewowe w kierunku trisomii chromosomu 21 (Down syndrome) w pierwszym trymestrze ciąży,
a także do diagnostyki nowotworów jąder i nowotworów nietrofoblastycznych,
w przypadku których 20-50% wytwarza tylko hCGβ, ale nie hCG. Z uwagi na bardzo
niskie stężenia wolnej podjednostki β w surowicy stosowane testy muszą charakteryzować się wysoką czułością. Ponadto w/w testy przeznaczone do badań przesiewowych w kierunku zespołu Downa muszą być wysoce specyficzne wobec cząsteczki
hCGβ. Nawet niewielki stopień reaktywności krzyżowej może bowiem znacząco
wpływać na wynik końcowy, jeśli potencjalnie reagujący krzyżowo związek istnieje
w znacznie większych ilościach niż związek docelowy (konieczne wykluczenie reaktywności z holo-hCG) [3,19].
Laboratoryjne oznaczanie całkowitej hCG obejmuje pomiar hCG, hCGβ oraz
hCGβcf. Test ten jest przydatny w rozpoznawianiu ciąży, wykrywaniu ciąży pozamacicznej lub samoistnego poronienia (ocena zmiany stężeń w oznaczeniach seryjnych),
wykrywania i oceny przebiegu ciążowej i poza ciążowej choroby trofoblastycznej. Może
być również użyteczny jako badanie przesiewowe w kierunku guzów niewywodzących
się z trofoblastu, a także jako dodatkowy sposób (poza uwzględnieniem wieku matki
i pomiarem stężenia α-fetoproteiny) oceny ryzyka wystąpienia trisomii chromosomu
18 lub 21.
Oznaczanie wolnej podjednostki β ułatwia różnicowanie między łagodną, a złośliwą
chorobą trofoblastyczną, a także umożliwia wykrycie zaburzeń chromosomalnych
u zarodka/płodu. Jest również szczególnie przydatne w ocenie przebiegu choroby u wybranych chorych z germinalnymi guzami jąder innymi niż nasieniaki i z nasieniakami,
a także w rozpoznawaniu nowotworów niewywodzących się z trofoblastu.
W związku z występowaniem w moczu osób zdrowych fragmentu rdzeniowego
hCGβ pochodzącego z rozpadu przysadkowej hCG, podwyższone stężenia tego wariantu
(hCGβcf) w moczu osób z chorobą nowotworową, mimo częstego występowania, nie
są interpretowane jako swoiste dla procesu nowotworowego. Stąd też testy komercyjne
wykrywające tą izoformę nie są obecnie dostępne i stosowane. Względne proporcje
innych, rzadszych pochodnych form: intensywnie glikozylowanych i końcowo
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sialilowanych wariantów zmieniają się wraz z postępującą ciążą czy procesem nowotworowym [20]. Szczegółowa wiedza na temat epitopów rozpoznawanych przez stosowane przeciwciała ułatwia opracowywanie testów zapewniając lepszą porównywalność
wyników pomiędzy metodami. Sugeruje się, że testy, które są wielofunkcyjne w odniesieniu do zastosowania klinicznego powinny: 1) rozpoznawać w sposób równomolowy
hCG i białko hCGβ, 2) nie reagować krzyżowo z LH lub jego pochodnymi oraz 3) nie
być podatnymi na sygnał generowany przez warianty niezmierzone, np. spowodowane
nadmiarem hCGβcf prowadzące do fałszywie niskich wyników [15, 16, 21].

1.4. Użyteczność hCG w kontekście rozpoznania i oceny przebiegu choroby
nowotworowej
Krążące markery nowotworowe (TM) odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu
decyzji u chorych z nowotworami złośliwymi, w tym z rakiem jądra, w którym m.in.
ludzka gonadotropina kosmówkowa ma ugruntowane zastosowanie kliniczne [22]. Co
prawda dokonano pewnej systematyzacji, ale wytyczne praktyki klinicznej pomijają
istotne kwestie biochemiczne [23]. Określają, jakie markery powinny być oceniane,
kiedy mierzone i jaki powinien być przyjęty punkt odcięcia, nie biorą jednak pod uwagę
występowania wielu wariantów biomarkera, co stanowi krytyczny problem bezpośrednio wpływający na wartość stawianej diagnozy. Istnieją dowody na to, że aktualnie
dostępne testy są niewystarczająco wykorzystywane, a ich wyniki często błędnie
interpretowane [23].
W warunkach toczącego się procesu nowotworowego hCG rzadko wydzielana jest
w postaci klasycznych heterdimerów αβ. Dowiedziono, że to raczej sekrecja wolnej
podjednostki β jest cechą charakteryzującą szereg guzów różnego pochodzenia. Nowotwory charakteryzujące się wydzielaniem hCG, a zwłaszcza obecnością hiperglikozylowanej hCGβ są bardziej oporne na leczenie i mają większy potencjał tworzenia
przerzutów, co związane jest jednocześnie z gorszym rokowaniem [24]. Mechanizm
działania hCG w nowotworach nie jest do końca poznany [25]. Postuluje się, że jest
ona odpowiedzialna za zahamowanie procesów, które prowadzą do śmierci komórek
zmienionych nowotworowo [26, 27].

1.4.1. Ciążowa choroba trofoblastyczna
W przypadku ciążowej choroby trofoblastycznej obejmującej zaśniad groniasty,
zaśniad inwazyjny, rak kosmówki i guz miejsca łożyskowego hCG jest dobrym markerem, którego stężenie odzwierciedla masę guza. Wszystkie guzy trofoblastyczne
wytwarzają hCG, a monitorowanie terapii opiera się w dużej mierze na oznaczeniach
hCG w surowicy [28]. Stężenie hCGβ jest podwyższone we wszystkich postaciach
ciążowej choroby trofoblastycznej, jednak stosunek stężenia hCGβ/hCG jest najwyższy
w przypadku raka kosmówki. Można zatem z powodzeniem zastosować jednoczesne
oznaczenie hCG i hCG β, aby odróżnić zaśniad groniasty od raka kosmówki, który jest
związany z proporcją hCGβ powyżej 5% [29]. Stwierdza się również, że hiperglikozylowana hCG jest także charakterystycznym wariantem guzów trofoblastycznych [30,
31], ale jej przydatność kliniczna pozostaje nadal do ustalenia. Powtarzane pomiary
w surowicy umożliwiają nie tylko różnicowanie między fizjologią a patologią, ale
również są podstawą oceny skuteczności leczenia ciążowej choroby trofoblastycznej.
Po interwencji chirurgicznej polegającej na usunięciu nieinwazyjnego zaśniadu
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groniastego stężenia hCG zmniejszają się o połowę w ciągu 24-36 godzin. Okres
półtrwania hCGβ jest dłuższy niż hCG, dlatego stosunek hCGβ/hCG wzrasta, gdy
stężenia hCG zmniejszą się po udanej terapii [32]. Dla celów kontrolnych oznaczenie
hCG jest w większości wystarczające, ale jednoczesne pomiar podjednostki beta
czasami ujawnia nawrót wcześniej niż ocena stężenia hCG [30]. Chemioterapia jest
zalecana w przypadku stabilizacji lub wzrostu stężeń hCG obserwowanych w kolejnych 3-4 próbkach w ciągu 2-3 tygodni. Według innych zaleceń, chemioterapia
powinna być rozważana tylko wtedy, gdy poziom hCG wynosi powyżej 10 000 j.m./l
po 5 tygodniach, 1000 j.m./l po 8 tygodniach lub nadal jest wykrywalny po 24
tygodniach [33].

1.4.2. Guzy zarodkowe
Guzy zarodkowe (inaczej germinalne) to grupa nowotworów powstających z komórek
zarodkowych, ostatecznie różnicujących się w komórki tworzące różne narządy i tkanki,
w tym komórki płciowe. Stanowią heterogenną grupę nowotworów, charakteryzującą
się dużym zróżnicowaniem morfologicznym i histologicznym. Najczęściej spotykany
podtyp złośliwego nowotworu germinalnego – rozrodczak (dysgerminoma) często
wydziela hCG i może powodować przedwczesne dojrzewanie płciowe u młodych
dziewcząt. Innym typom guzów germinalnych, zwłaszcza rakom zarodkowym, również
mogą towarzyszyć wysokie stężenia hCG.
W przypadku nowotworu pęcherzyka żółtkowego obserwuje się wzrost AFP,
rzadko hCG [34]. Częstość podwyższonego stężenia hCG koreluje ze stopniem zaawansowania choroby, lecz nie z histologiczną złośliwością guza.
Ekspresję tkankową hCG wykryto zarówno w syncytiotrofoblastach nienasieniakowatych guzów zarodkowych (NSGCT), jak i w komponentach syncytiotrofoblastycznych około 30% nasieniaków (seminomas) jednak wysokie stężenia w surowicy
(>300–1000 IU/l) występują prawie wyłącznie w NSGCT [35]. 20-40% pacjentów
z nasieniakami ma podwyższone stężenie hCGβ [36, 37].
W związku z powyższym zaleca się, aby testy wykorzystywane do monitorowania
nowotworów jąder rozpoznawały zarówno hCG, jak i hCGβ. Jednakże należy mieć
świadomość, że w przypadku nowotworów wytwarzających wyłącznie podjednostkę
beta będą one później wykryte testem mierzącym hCG i hCGβ łącznie niż testem dedykowanym wolnej podjednostce beta hCG. Z tego powodu, w niektórych przypadkach
oddzielne oznaczenia mogą ułatwiać wcześniejsze wykrywanie nawrotu [39]. Warto
pamiętać, że okres półtrwania cząsteczki hCG wynosi około 1,5 dnia [39], a jego
wydłużenie przekraczające 3,5 dnia podczas sesji chemioterapii wiąże się z nawrotem
i niekorzystnym rokowaniem. Wskazuje się, że półokres należy szacować w dwóch
cyklach chemioterapii z wykorzystaniem analizy regresji oznaczeń tygodniowych
między 7. a 56. dniem [40]. Trwały wzrost stężeń po chemioterapii wskazuje na
chorobę resztkową i potrzebę dalszej terapii. Warto podkreślić, że każda terapia może
selektywnie zniszczyć niektóre składniki histologiczne guza i spowodować zmianę
ekspresji markera. W związku z tym, podczas obserwacji używa się wielu markerów,
nawet jeśli żaden marker nie był podwyższony przed terapią [34]. W przypadku
omawianych nowotworów najczęściej oznacza się również AFP, gdyż jest ona produkowana przez zarodkowy składnik guza.
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1.4.3. Nowotwory nie wywodzące się z trofoblastu
W przypadku guzów nie wywodzących się z trofoblastu obserwuje się głównie
wydzielanie cząsteczki hCGβ, podczas gdy ekspresja hCG jest rzadka i nieswoista dla
określonego procesu złośliwego. Na brak swoistości hCG wskazuje ekspresja hCG
w tkankach objętych łagodnym procesem chorobowym. Ponadto, mRNA dla hCG zidentyfikowano w prawidłowych komórkach przysadki co wyjaśnia występowanie niskich
stężeń hCG wykrywanych w surowicy osób zdrowych [41]. Ponadto istnieje słaba
korelacja między stężeniem markera, a stopniem zaawansowania choroby i masą guza.
Cząsteczka hCG ma zatem ograniczone zastosowanie w diagnostyce i ocenie przebiegu chorób nowotworowych nie wywodzących się z trofoblastu choć podwyższone
stężenia są raportowane przez wiele doniesień naukowych.
Ekspresja immunoreaktywnej cząsteczki hCG może wystąpić we wszystkich typach
nowotworów układu pokarmowego. W większości przypadków dominującą formą jest
wariant hCGβ, w sporadycznych przypadkach zaobserwowano współistniejący niewielki
wzrost hCG. Częstotliwość podwyższonych stężeń hCGβ jest najwyższa w raku
żołądka i trzustki oraz dróg żółciowych. Specyficzną ekspresję wykryto również w zdrowych, a także objętych procesem zapalnym tkankach trzustki i dróg żółciowych [42].
Sugeruje się, że ekspresja tkankowa lub podwyższone poziomy hCGβ w surowicy są
związane z niekorzystnymi rokowaniami [43], choć nie we wszystkich przypadkach.
W większości przypadków korelacja między ekspresją w tkance i surowicy jest słaba.
hCGβ w surowicy może być jednak niezależnym czynnikiem prognostycznym w raku
żołądka [44].
U pacjentów z guzami neuroendokrynnymi częściej obserwowane są podwyższone
stężenia podjednostki hCGα. Chociaż rakowiaki najczęściej wydzielają hCGα inne
guzy neuroendokrynne mogą również wydzielać podjednostkę hCGβ [45].
Linie komórek raka pęcherza często wyrażają hCGβ, ale ekspresję zaobserwowano
zarówno w złośliwych, jak i prawidłowych komórki urotelialnych [46]. Stwierdzono,
że ekspresja immunoreaktywności hCG koreluje z niekorzystnymi rokowaniami
dotyczącymi raka pęcherza moczowego [47].
W przypadku raka nerki ekspresja nie jest związana ze stadium i stopniem zaawansowania guza, ale podwyższonym poziom w surowicy uważa się za niezależny czynnik
prognostyczny [48].
Ocena stężenia hCGβ w surowicy może być również klinicznie użyteczna w przypadku raka płuc. Obserwuje się bowiem zarówno ekspresję tkankową, jak i podwyższone stężenia w surowicy krwi. Wzrost stężeń zarówno hCG, jak i hCGβ wiąże się
krótkim czasem przeżycia pacjentów [49].
W przypadku nowotworów piersi pomimo występującej ekspresji tkankowej hCGβ
oraz obecności markera w surowicy nie jest on wykorzystywany jako przydatne narzędzie kliniczne [50]. Pomiary czułymi i swoistymi dla podjednostki beta testami wskazują
na podwyższone stężenia hCGβ u połowy pacjentów w zaawansowanym stadium
choroby, ale podobnie jak w przypadku innych TM, zmiany stężeń nie odzwierciedlają
wiarygodnie odpowiedzi na chemioterapię [51].
Immunoreaktywność hCG oceniano również wielokrotnie u pacjentów z nowotworami ginekologicznymi, ale zmiany stężeń w surowicy nie odzwierciedlały odpowiedzi
na leczenie [52]. Chociaż hCGβ i hCGβcf można znaleźć w surowicy lub moczu
pacjentów z rakiem jajnika, endometrium lub szyjki macicy nie wykrywają one jednak
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raka jajnika we wczesnych stadiach [53]. Wśród wszystkich nowotworów jajników,
guzy zarodkowe z komponentem kosmówkowym są jedynymi, które wytwarzają duże
ilości hCG. Wśród wszystkich nowotworów jajników guzy zarodkowe z komponentem
kosmówkowym są jedynymi, które wytwarzają duże ilości hCG [54]. Podwyższony
poziom hCGβcf w moczu, pochodzący z wytwarzanej przez guz hCGβ jest predyktorem niekorzystnego rokowania w nowotworach sromu i pochwy [55] oraz szyjki
macicy [56]. Mimo tego oznaczenie hCGβcf nie jest rutynową metodą diagnostyczną
z powodu zmienności w przepływie moczu niekorzystnie wpływa na wiarygodność
testu. Ponadto należy pamiętać, że podwyższone stężenia fragmentu rdzeniowego β nie
są swoiste dla choroby nowotworowej i stwierdza się ich obecność także w moczu
osób zdrowych.
U chorych ze zdiagnozowanym nowotworem głowy i szyi również zaobserwowano
podwyższone stężenia hCGβ, które wiązały się z krótszym przeżyciem pacjentów
i były jedynymi niezależnymi czynnikami prognostycznymi [57].
Zwiększona ekspresja immunoreaktywnej cząsteczki hCG została opisana także
w nowotworach hematologicznych, w tym u pacjentów z chłoniakiem [58, 59].

2. Podsumowanie
Wytyczne praktyki klinicznej dotyczące diagnostyki i monitorowania nowotworów
z jednej strony zalecają pomiar ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w surowicy,
z drugiej nie precyzują biochemicznych wariantów mierzonej cząsteczki hCG [23].
Oznaczanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ze względu na heterogenność
cząsteczki i występowanie w surowicy wielu jej form i fragmentów w zależności od
różnych stanów klinicznych pacjenta, jest oznaczeniem trudnym metodologicznie.
Istnieją dowody na to, że test jest niewystarczająco wykorzystywany, a jego wyniki są
często błędnie interpretowane. „Techniczne” możliwości obecnie dostępnych dla onkologii testów hCG są zgłaszane jako główna przyczyna błędnej klasyfikacji pacjentów
[60].
Poza ciążą różne formy hCG mogą być produkowane przez różnego typu nowotwory trofoblastyczne i nietrofoblastyczne, dlatego test hCG odpowiedni do zastosowania onkologicznego powinien wykrywać formy i fragmenty HCG które mogą być
obecne w surowicy u takich pacjentów (holo-hormon, „naruszone” formy hCG, fragmenty rdzenia β oraz wolną podjednostkę β) [13,21].
Każdy producent waliduje swoje testy i na podstawie swoistości wykrywania
różnych form HCG decyduje o wskazaniu i użyciu diagnostycznym w konkretnych
sytuacjach medycznych. Aktualnie jedynym testem w Europie zwalidowanym dla
zastosowania onkologicznego jest test Elecsys hCG+β firmy Roche [60].
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Identyfikacja właściwego wariantu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej
w praktyce onkologicznej – próba zamknięcia luki między praktyką kliniczną
i laboratoryjną
Streszczenie
Wytyczne praktyki klinicznej dotyczące diagnostyki i monitorowania nowotworów z jednej strony zalecają
pomiar ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w surowicy, z drugiej nie precyzują biochemicznych
wariantów mierzonej cząsteczki hCG. Z tego powodu trudności w interpretacji obecnie dostępnych dla
onkologii testów hCG są zgłaszane jako główna przyczyna błędnej klasyfikacji pacjentów.
W celu umożliwienia odpowiedniego wyboru testu i prawidłowej interpretacji wyników należy uwzględnić
3 podstawowe informacje. Po pierwsze, należy uświadomić sobie konieczność wprowadzenia zarówno
w laboratoriach, jak i w praktyce klinicznej jednoznacznej nomenklatury dla najważniejszych form hCG
(zgodnie z obowiązującą nomenklaturą IFCC). Po drugie należy zwrócić uwagę czy testy powszechnie stosowane w laboratoriach są zwalidowane i zatwierdzone tylko do diagnostyki ciąży, czy również do zastosowania onkologicznego. Po trzecie należy pamiętać, że różne typy histologiczne nowotworów charakteryzują się zróżnicowaną ekspresą tkankową hCG która odzwierciedla się wykrywalnością różnych
wariantów hCG w surowicy. Wśród najnowszych wytycznych zalecających pomiar markerów nowotworowych tylko wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) przyjmują jednoznaczną
nomenklaturę dla form hCG i sporządzają jasny raport dotyczący głównych cech testu potrzebnych do
właściwego wykorzystania tego badania laboratoryjnego w onkologii.
Biorąc pod uwagę złożoność literatury związanej z charakterystyką selektywności oznaczeń hCG oraz szeroką
zmienność dostępnych danych klinicznych dotyczących wyników diagnostycznych hCG, konieczne jest
wypełnienie luki między praktyką kliniczną a laboratoryjną w tym obszarze celem ułatwienia postępowania z pacjentem. Aktualnie jedynym testem w Europie zwalidowanym dla zastosowania onkologicznego
pozostaje test Elecsys hCG+β firmy Roche.
Słowa kluczowe: gonadotropina kosmówkowa, marker, onkologia, wolna podjednostka gonadotropiny
kosmówkowej
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Identification of the correct variant of human chorionic gonadotropin
in oncological practice – an attempt to close the gap between clinical
and laboratory practice
Abstract
Clinical practice guidelines for the diagnosis and monitoring of tumors, on the one hand, recommend
measuring human chorionic gonadotropin in serum, on the other hand, they do not specify biochemical
variants of the measured hCG molecule. For this reason, difficulties in interpreting the hCG tests currently
available for oncology are reported to be the main cause of patient misclassification.
In order to be able to select the test and interpret the results correctly, there are 3 basic points to consider.
Firstly, it is necessary to realize the necessity to introduce, both in laboratories and in clinical practice, an
unambiguous nomenclature for the most important forms of hCG (according to the current IFCC
nomenclature). Secondly, it should be noted whether the tests commonly used in laboratories are validated
and approved only for the diagnosis of pregnancy or also for oncological use. Third, it should be
remembered that different histological types of tumors are characterized by a differentiated hCG tissue
expression which is reflected in the detectability of different hCG variants in the serum. Among the latest
guidelines recommending the measurement of tumor markers, only the American Society of Clinical
Oncology (ASCO) guidelines adopt a clear nomenclature for hCG forms and produce a clear report on the
main test characteristics needed for the proper use of this laboratory test in oncology.
Given the complexity of the literature related to the hCG selectivity characteristics and the wide variability
of available clinical data on hCG diagnostic outcomes, it is imperative to bridge the gap between clinical
and laboratory practice in this area to facilitate patient management. Currently, the only hCG test validated
in Europe for oncology is the Roche Elecsys hCG + β test.
Keywords: chorionic gonadotropin, marker, oncology, free subunit of chorionic gonadotropin
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Cardiac myxoma –
łagodny nowotwór o poważnych konsekwencjach
1. Wprowadzenie
Większość nowotworów serca jest wynikiem przerzutów w przebiegu nowotworów
o innym umiejscowieniu. Pierwotne nowotwory serca rzadko występują: w różnych
źródłach podaje się częstość pomiędzy 0,0017% a 0,3% [1]. 75-80% tych zmian ma
charakter łagodny [2, 3]. Do nowotworów łagodnych zaliczamy m.in. śluzaki, włókniaki, tłuszczaki i mięśniaki. Niezależnie od ich charakteru, konsekwencje umiejscowienia tych nowotworów w sercu mogą być bardzo poważne dla pacjenta.

2. Epidemiologia
Śluzak serca (ang. cardiac myxoma, CM) jest najczęstszym guzem pierwotnym
serca o charakterze łagodnym i stanowi ok. 50% przypadków nowotworów łagodnych
serca [2]. Zmiana występuje w każdej grupie wiekowej; najmłodszym znanym pacjentem było martwe niemowlę, natomiast najstarszym – 95-latek [3]. Śluzaki występują
z częstością ok. 0,5-1 przypadków na 1 mln osób na rok [4, 5]. Guzy te w znacznej
większości występują między 30. a 60. rokiem życia, przy czym dwa-trzy razy częściej
u kobiet niż u mężczyzn. Postać rodzinna występuje rzadko – stanowi ok. 7% wszystkich przypadków, uwidacznia się w drugiej dekadzie życia oraz dotyczy zazwyczaj
mężczyzn i młodszych pacjentów [5-10]. Do chwili obecnej w światowej literaturze
opisano 15 rodzin ze śluzakiem serca [11]. Stwierdzono, że średni wiek pacjentów
z najczęstszą postacią (śluzakiem przedsionków) wynosi 56 lat w przypadkach postaci
nierodzinnej i 25 lat w przypadkach rodzinnych [12]. Śluzak zlokalizowany jest
zwykle w lewym przedsionku (72-92%), najczęściej wyrasta z przegrody międzyprzedsionkowej w pobliżu dołu owalnego, jednakże może umiejscowić się w każdej
jamie serca – rzadziej występuje w prawym przedsionku (0,7-7,5%), zaś sporadycznie
także w lewej i prawej komorze (odpowiednio 0.7-3.6% i 0,7-2,5% przypadków).
U mniej niż 1% pacjentów CM dotyczy zastawki mitralnej lub aortalnej [5, 6, 10].
W przypadku wieloogniskowości zmian, najczęściej lokalizują się one w obu
przedsionkach [13].
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3. Etiologia
Dokładna etiologia CM nie jest znana, a większość przypadków ma sporadyczny,
izolowany charakter; wieloogniskowość jest rzadka, jednakże postać rodzinna ma
tendencję do multicentryczności [6, 14]. Postać rodzinna dziedziczona jest autosomalnie dominująco [15]

3.1. Kompleks Carneya
Postać rodzinna śluzaków występuje ze zwiększoną częstotliwością u pacjentów
z kompleksem Carneya (ang. Carney complex, CNC) i jego podzespołami: zespołem
LAMB (ang. LAMB syndrome; Lentigines – piegi, Atrial myxoma – śluzak przedsionka serca, Blue naevi – znamię błękitne) oraz zespołem NAMB (ang. NAME syndrome;
Naevi – znamiona, Atrial myxoma – śluzak przedsionka serca, Myxoid neurofibroma –
nerwiakowłókniak śluzakowaty, Ephelides – piegi) [16]. Kompleks Carneya jest autosomalnie dominującą chorobą dziedziczną charakteryzującą się śluzakami, nerwiakami
osłonkowymi, guzami zarodkowymi, nieprawidłową pigmentacją skóry i zwiększoną
aktywnością hormonalną [16-18]. U ok. 30-60% pacjentów z CNC dochodzi do
rozwoju śluzaka serca [19]. Dodatkowo występuje zwiększone prawdopodobieństwo
rozwoju wieloogniskowych zmian, w tym wystąpienia CM poza lewym przedsionkiem
[16]. Inne nowotwory, często występujące u chorych z CNC to guzy jąder, jajników,
tarczycy i przysadki (gruczolak). Gruczolak przysadki zwykle powoduje wytwarzanie
zbyt dużej ilości hormonu wzrostu co ostatecznie prowadzi do wystąpienia akromegalii
u pacjenta. W niektórych przypadkach może również dojść do rozwoju osłoniaka
nerwowego (schwannoma, ang. Psammomatous schwannoma). Kompleks ten charakteryzują również różne zaburzenia endokrynologiczne, będące wynikiem m.in. rozwoju
guzów w nadnerczach, co prowadzi do wystąpienia u niektórych pacjentów pierwotnej
pigmentowanej choroby guzkowej nadnerczy (ang. primary pigmented nodular adrenocortical disease, PPNAD). PPNAD jest łagodną histologicznie formą obustronnego
przerostu nadnerczy i prowadzi do zwiększonej produkcji kortyzolu, w wyniku czego
następuje rozwój zespołu Cushinga [20-22]. Typ I CNC (występujący u 40-50%
pacjentów), jest spowodowany inaktywującą mutacją genu PRKAR1A (chromosom
17q22-24). Gen ten jest nie tylko onkogenem w CNC, ale także koduje podjednostkę
regulacyjną 1-α kinazy A odpowiedzialnej za przekaz sygnału cyklicznego AMP lub
3'5'-cyklicznego adenozynomonofosforanu (ang. cyclic adenosine monophosphate,
cAMP) w receptorach [20-23]. Typ II CNC jest wynikiem mutacji nieznanych jeszcze
genów prawdopodobnie zlokalizowanych na chromosomie 2p16 [24-26]. Diagnoza
CNC ma miejsce zazwyczaj ok. 20 roku życia [27, 28], zaś oczekiwana długość życia
pacjentów jest zmniejszona głównie z przyczyn mających podłoże kardiologiczne
i wynosi od 50 do 55 lat. Warto jednak zaznaczyć, iż przy dokładnej kontroli, długość
życia pacjentów z CNC może nie odbiegać od standardów populacji [16, 29]. Do
zalecanych badań przesiewowych dla pacjentów z CNC zalicza się [29, 30]:
• coroczny echokardiogram dokonywany już w okresie dzieciństwa; pacjenci, u których pojawiły się śluzaki serca powinni wykonywać to badanie co 6 miesięcy;
• regularną ocenę zmian skórnych;
• coroczne badania krwi w celu sprawdzenia poziomu hormonu wzrostu, prolaktyny
i IGF-1 w surowicy począwszy od okresu dojrzewania;
• pomiar stężenia wolnego korytozolu w moczu (w celu wykrycia zespołu Cushinga);
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•
•
•
•

badania tarczycy obejmujące w razie potrzeby obrazowanie ultrasonograficzne (USG);
tomografię komputerową nadnerczy w celu wykrycia PPNAD;
ogólne badania przesiewowe układu hormonalnego;
u mężczyzn – badania jąder i/lub USG w celu wykrycia LCCSCT (ang. primarily
large-cell calcifying Sertoli cell tumor);
u kobiet – przezbrzuszne USG jajników;
u dzieci przed okresem dojrzewania – ścisłe monitorowanie tempa wzrostu.

4. Diagnostyka
Często pierwszym badaniem, które rozpoczyna proces diagnostyki w kierunku śluzaka
jest osłuchiwanie. Słychać wówczas rozdwojony i głośny pierwszy (skurczowy, systolityczny) ton serca ze szmerem holosystolicznym maksymalnie nasilonym nad koniuszkiem serca. Czasem występuje także szmer rozkurczowy o zmiennym nasileniu,
zależny od pozycji ciała – i, co za tym idzie, ułożenia śluzaka. W podstawowych
badaniach laboratoryjnych może (chociaż nie musi) dojść do podwyższenia markerów
stanu zapalnego: wartości odczynu Biernackiego (OB) oraz stężenia białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP). Rozpoznanie jest zwykle stawiane na podstawie
obrazu z echokardiografii przezklatkowej (ang. transthoracic echocardiogram, TTE)
oraz bardziej skomplikowanej i trudniej dostępnej echokardiografii przezprzełykowej
(ang. transesophageal echocardiography, TEE) [31]. Przydatne są także inne badania
obrazowe – tomografia komputerowa (ang. computed tomography, CT) oraz rezonans
magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging, MRI). Nie istnieją żadne kryteria,
które pozwalałyby rozpoznać śluzaka w badaniu elektrokardiograficznym (EKG) [5].
Potwierdzeniem diagnozy jest wynik badania histopatologicznego zmiany usuniętej
podczas interwencji kardiochirurgicznej [31].

5. Obraz kliniczny
Śluzaki zazwyczaj przyjmują owalny kształt z gładkim obrysem, są ruchome i przymocowują się do struktur serca za pomocą podłużnej, wąskiej szypuły (wiązki włóknistej tkanki łącznej), choć mogą również mieć szeroką podstawę [32].
Makroskopowo możemy wyróżnić dwa typy śluzaków [33, 34]:
• pierwszy – nieregularny, mający nierówną, kosmkową powierzchnię i miękką
konsystencję;
• drugi – poliploidalny, charakteryzujący się zwartą konsystencją i gładką powierzchnią.
W chwili rozpoznania śluzaki mają małą bądź umiarkowaną wielkość – zwykle
przyjmują rozmiar 2-6 cm, jednak duże guzy mogą osiągać nawet 10-15 cm; ich masa
mieści się w zakresie od 15 do 180 g (średnio 37 g) [33]. Śluzaki manifestują się
niecharakterystycznymi objawami kardiologicznymi lub ogólnoustrojowymi [16]. Są
one ściśle powiązane z lokalizacją śluzaka, jego wielkością, masą, ruchomością
i obecnością na powierzchni drobnych skrzeplin [35, 36]. Klasycznie możemy wyróżnić
3 typy objawów [36]:
• związane z hemodynamiką (np. duszność, epizody omdleń, arytmia, kołatanie
serca, zastoinowa niewydolność serca czy nagła śmierć);
• zatorowość ogólnoustrojową (np. zatorowość tętnic obwodowych, przemijający
atak niedokrwienny (ang. transient ischemic attack, TIA) czy udar niedokrwienny
mózgu);
• objawy ogólnoustrojowe (np. zmęczenie, gorączka, utrata masy ciała, obrzęk,
artralgia, mialgia czy objaw Raynauda).
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Jako pierwsze objawy mogą wystąpić: niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca
(bloki przedsionkowo-komorowe różnego stopnia, częstoskurcze nadkomorowe oraz
komorowe, migotania komór) czy epizody zatorowe. Poważnym zagrożeniem jest
także możliwość obturacji wejścia przedsionkowo-komorowego przez nowotwór [31].
Należy jednak podkreślić, iż w zależności od literatury od 3,2% do nawet 46,4%
przypadków może mieć charakter bezobjawowy [5].

5.1. Zatorowość
Epizody zatorowe są głównym powikłaniem CM. Występującym one u 30% do
50% pacjentów [34]. Incydenty tego typu są ściśle powiązane ze śmiertelnością,
zwłaszcza przedoperacyjną. Dotyczą głównie naczyń mózgowych, rzadziej wieńcowych,
nerkowych oraz tętnic kończyn dolnych i górnych [37]. Ważnym aspektem determinującym powikłania zatorowe jest morfologia guza [38]. Warto nadmienić, iż wielkość
śluzaka jest wyznacznikiem duszności a nie zatorowości, jednakże to właśnie typ
polipoidalny uważany jest za większy czynnik ryzyka epizodów zatorowych [38].
U pacjentów ze śluzakiem typu polipoidalnego istotnie częściej występuje zatorowość
ogólnoustrojowa, a samo ryzyko wystąpienia zatorowości ogólnoustrojowej u pacjenta
z CM wzrasta szczególnie w przypadku zainfekowania śluzaka [39, 40].

5.2. Objawy autoimmunologiczne
U pacjentów możemy zaobserwować różne objawy autoimmunologiczne – hipergammaglobulinemię, obecność autoprzeciwciał, uogólnioną reakcję zapalną, w tym
wspomniany wcześniej wzrost OB, wzrost stężenia niektórych cytokin (najczęściej
interleukiny-6) czy białek ostrej fazy. Parametry te ulegają normalizacji po resekcji
nowotworu [41, 42]. W przypadku zmniejszenia poziomu Il-6 zaobserwowano, iż
resekcja form nieregularnych charakteryzuje się znacznie większym zmniejszeniem
poziomu Il-6 niż resekcja form regularnych. Takich międzygrupowych różnic nie
odnotowano w spadku CRP [42]. W rozwoju guza biorą udział cytokiny zapalne, takie,
jak interleukina-1, interleukina-4, interleukina-6, interleukina-8, interleukina-12, czynnik
martwicy nowotworu-α (ang. tumor necrosis factor α, TNF-α) i interferon-γ. Z kolei na
angiogenezę śluzaków mają wpływ czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang.
vascular endothelial growth factor, VEGF), podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (ang. fibroblast growth factor, FGF-β), insulinopodobny czynnik wzrostu 1
(ang. insulin-like growth factor 1, IGF-1), naskórkowy czynnik wzrostu (ang. epidermal
growth factor, EGF), białko chemotaktyczne monocytów-1 (ang. monocyte chemoattractant protein 1, MCP-1) czy fosforylaza tymidynowa [36, 43-45]. Neowaskularyzacja występuje w 80% przypadków [46].

6. Leczenie
W 1954 roku szwedzki kardiochirurg Clarence Crafoord wprowadził operacyjne
leczenie śluzaków [31]. Zmiana powinna być całkowicie wycięta wraz z niewielkim
brzegiem otaczającego ją zdrowego mięśnia sercowego. Ze względu na możliwość
embolizacji lub niedrożności zastawek zaleca się wczesną resekcję śluzaków [47].

7. Nawrót
Nawrót guza następuje u 2-3% pacjentów [48]; w postaci rodzinnej, która może być
składową kompleksu Carneya, wartość ta waha się od 10% do 21% [9]. Drugie
nawroty występują u 25% do 50% pacjentów, u których wystąpił pierwszy nawrót
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[49]. Wznowa nowotworu pojawia się najczęściej w ciągu pierwszych trzech-czterech
lat, jednakże może nastąpić także w ciągu kilku miesięcy po usunięciu chirurgicznym;
najwcześniejszy przypadek został wykryty 7 miesięcy po wycięciu guza, a najpóźniejszy 14 lat po wycięciu guza [27]. Do możliwych przyczyn wznowy nowotworu,
także wielokrotnych, możemy zaliczyć niecałkowitą resekcję, wewnątrzsercową implantację komórek nowotworowych podczas wycięcia guza, transformację nowotworową czy wzrost z wtórnego ogniska przednowotworowego [27, 49]. Zaobserwowano,
iż śluzaki mogą nawracać nie tylko w miejscu pierwotnego guza, ale także pojawiać się
we wszystkich jamach serca, jak i lokalizacjach pozasercowych (m.in. w centralnym
układzie nerwowym, kościach, skórze oraz trzewiach) [14].

8. Podsumowanie
Śluzaki stanowią dużą część nowotworów pierwotnych serca. Pomimo swojej
łagodności onkologicznej, mogą powodować poważne konsekwencje ze względu na
prowadzenie do incydentów zatorowych czy uszkodzenia zastawek serca. Ważne jest
postawienie poprawnej diagnozy (opartej przede wszystkim na wynikach badań
obrazowych) oraz szybkie leczenie operacyjne.
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Streszczenie
Śluzak serca (ang. cardiac myxoma – CM) jest najczęstszym guzem pierwotnym serca o charakterze
łagodnym występującym z częstością ok. 0,5-1 przypadków na 1 mln osób na rok. Zazwyczaj rozwija się
u kobiet w wieku od 30 do 60 lat. Zlokalizowany jest zwykle w lewym przedsionku (72-92%), najczęściej
wyrastając z przegrody międzyprzedsionkowej w pobliżu dołu owalnego, jednakże może umiejscowić się
w każdej jamie serca – rzadziej występuje w prawym przedsionku (0.7-7.5%), a najrzadziej w lewej
I prawej komorze (LK = 0,7-3,6%, PK = 0,7-2,5%). Śluzak serca manifestuje się niecharakterystycznymi
objawami kardiologicznymi lub ogólnoustrojowymi zależnymi od jego lokalizacji, wielkości, masy,
ruchomości i obecności na powierzchni drobnych skrzeplin. Molekularne badania genetyczne wskazują, iż
CM może być dziedziczony rodzinnie/z kompleksem Carneya (CNC) w wyniku zajścia mutacji w genie
PRKAR1A. Śluzak diagnozowany jest na podstawie badania klinicznego, elektrokardiografii, TTE, TEE,
TK klatki piersiowej oraz MRI klatki piersiowej lub serca. Po potwierdzeniu diagnozy (za pomocą badania
histopatologicznego) zalecana jest natychmiastowa resekcja guza, która uważana jest za jedyną słuszną
metodę leczenia. Nawrót po resekcji może nastąpić w ciągu miesięcy lub lat – wystąpi u ok. 2-3%
pacjentów w populacji ogólnej i ok. 10-21% z CNC. Po resekcji u wszystkich chorych konieczna jest
odległa obserwacja z echokardiografią przezklatkową.
Słowa kluczowe: śluzak, nowotwór serca, kompleks Carneya

Cardiac myxoma – benign tumour with serious consequences
Abstract
Cardiac myxoma is the most common benign cardiac tumor – it occurs with the frequency of about 0.5-1
cases per 1 million people per year and typically affects women at the age of 30-60. It is most frequently
located in the left atrium (72-92%). CM typically arises from interatrial septum near foramen ovale in the
general patient population, however it can arise in any cavity of the heart – right atrium (0,7-7,5%), left
ventricle (0,7-3,6%), right ventricle (0,7-2,5%). It manifests by non-specific cardiac or systemic symptoms
that depend on its localization, size, mobility, mass and the presence of thrombi. Molecular genetic studies
show that the condition can be inherited in the Familial type and Carney complex (CNC) due to mutations
of the PRKAR1A gene. CM is diagnosed based on clinical examination, electrocardiography, TTE, TEE,
chest CT, and chest or cardiac MRI. After confirming diagnosis (with histopathological findings)
immidiate resection of CM is the only reccomended choice of treatment. Recurrence may be observed
months or years after surgery, and its rate is approximately 2-3% in general patient population and about
10-21% in patients with CNC. Long-term follow-up after resection with transthoracic echocardiography is
needed in all patients
Keywords: cardiac myxoma, heart cancer, Carney complex
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Brentuksymab Vedotin w leczeniu chłoniaka Hodgkina
1. Wstęp
Chłoniak Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) stanowi około 1% przypadków
nowotworów złośliwych i około 30% przypadków chłoniaków u ludzi [1]. Pierwsze
opisy choroby pochodzą z 1832 r., kiedy to brytyjski patolog Thomas Hodgkin opisał
serię wyników autopsji pacjentów z powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony
[2].Główna przyczyna rozwoju HL jest nieznana. Chorobę wiąże się z mutacjami
DNA, a także z zakażeniem wirusem Epstaina i Barr (ang. Epstein-Barr Virus, EBV),
który wywołuje mononukleozę zakaźną [1]. Charakterystyczne dla HL jest to, że
komórki nowotworowe stanowią mniejszość guza i są otoczone reaktywnym środowiskiem zapalnym, zawierającym limfocyty, eozynofile, neutrofile, histiocyty i komórki plazmatyczne [3].

2. Cel pracy
Celem pracy jest omówienie tematu wykorzystania brentuksymab vedotin (BV)
w leczeniu HL, z uwzględnieniem najnowszych doniesień naukowych, szczególnie
dotyczących postaci nawracających czy opornych na leczenie. Według danych u ponad
20% chorych pomimo leczenia dochodzi do nawrotu choroby, a u ok. 10% HL jest
oporny na chemioterapię pierwszej linii. Zgodnie z wynikami badań klinicznych
z 2010 roku po zastosowaniu BV u 34% pacjentów z opornym na leczenie HL doszło
do całkowitej remisji, a u 40% do częściowej. W pracy temat został podjęty w szerszym
kontekście, z uwzględnieniem danych na temat prób kojarzenia BV z innymi lekami
w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Szczególnie uwzględniono
wyniki najnowszych badań naukowych.

3. Metodologia
Praca na charakter przeglądowy. Przegląd piśmiennictwa naukowego został
dokonany z zastosowaniem bazy PubMed NCBI (National Centre of Biotechnological
Information) oraz innych źródeł i materiałów, związanych z tematem pracy w sposób
pośredni lub bezpośredni.W pracy uwzględniono wyniki wieloośrodkowego badania.
Hasła wpisywane w wyszukiwarkę obejmowały wyrazy/wyrażenia takie jak: brentuximab
vedotin, brentuximab vedotin AND Hodgkin, Hodgkinlymphoma.

Koło Naukowe Immunis
Wyszyńskiego w Warszawie.
2 Koło Naukowe Immunis
Wyszyńskiego w Warszawie.
3 Koło Naukowe Immunis
Wyszyńskiego w Warszawie.
4 Koło Naukowe Immunis
Wyszyńskiego w Warszawie.
1

Wydział Medyczny. Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wydział Medyczny. Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wydział Medyczny. Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wydział Medyczny. Collegium Medicum. Uniwersytet Kardynała Stefana
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4. Prezentacja choroby
Diagnoza HL jest najczęściej stawiana u osób między 15. a 30. rokiem życia,
jednakże również dosyć często w wieku 55 lat lub starszym.
Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization,
WHO) dzieli HL na 2 główne typy: klasyczny chłoniak Hodgkina (cHL), w tym 4 jego
podtypy histologiczne, wyodrębniane w oparciu o morfologię, liczebność komórek
komórek Reed i Sternberga (HRS) i naciek w tle, oraz HL z przewagą limfocytów
guzkowych (ang. nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma, NLPHL): [4].

4.1. Klasyczny chłoniak Hodgkina (cHL)
Klasyczna postać rozpoznawana jest u 95% chorych z HL. W tej postaci obecne są
komórki HRS lub ich warianty (komórki Hodgkina) w typowym środowisku nacieku
komórek nienowotworowych. Komórki HRS są dużymi komórkami z wieloma jądrami
komórkowymi lub pojedynczym dwupłatowym jądrem, w obu wariantach występuje
duże wyraźne jąderko. Wykazują immunofenotyp CD15+ i CD30+ [5].

4.1.1. Stwardnienie guzkowe (ang. Nodular Sclerosis Classical Hodgkin
Lymphoma, NSCHL)
Stwardnienie guzkowe (NSCHL) rozpoznawane jest u 60–80% chorych na HL [6].
Cechuje się agresywnym przebiegiem, w porównaniu z innymi podtypami cHL. NSCHL
jest najczęstszym podtypem, stanowiącym około 70% przypadków cHL w krajach
rozwiniętych. Wyróżnia się obecnością nowotworowych komórek HRS typu lakunarnego [3]. Komórki lakunarne zazwyczaj wykazują ekspresję markerów CD30 i CD15,
nie mają także antygenów limfocytów B i T. W węzłach chłonnych chorych z NSCHL
występują obfite lub słabo zaznaczone zwłóknienie kolagenowe i nacieki chłoniakowe
złożone z limfocytów, histiocytów, komórek plazmatycznych, eozynofilów i czasem
też neutrofilów [5]. Adenopatię śródpiersia odnotowuje się w 80% przypadków,
a powiększenie węzłów chłonnych (średnica przybiera wymiar większy niż 10 cm)
u około połowy pacjentów. Związek z EBV jest dosyć rzadki. Rokowanie w NSCHL
jest lepsze niż w pozostałych rodzajach cHL [3].
W oparciu o liczbę komórek HRS i stopień ich atypii wśród chorych na stwardnienie guzkowe można wyodrębnić 2 grupy zależnie od stopnia złośliwości. Stopień 1
stwierdzany jest u 75–85% chorych, cechuje się lepszą odpowiedzią na leczenie
i niższym odsetkiem nawrotu niż stopień 2, dotyczący 15-25% pacjentów [6].

4.1.2. cHL mieszanokomórkowy (ang. Mixed Cellularity Classical Hodgkin
Lymphoma, MCCHL)
Chłoniaka mieszanokomórkowego (MCCHL) stwierdza się u 15-20% chorych [7].
Jest to druga co do częstości występowania postać cHL i najczęstsza postać u chorych
po 50. roku życia. MCCHL przeważnie występuje u mężczyzn [5]; jest często obserwowany u pacjentów zakażonych wirusem HIV i występuje w krajach rozwijających
się. Komórki HRS są rozproszone; brak jest stwardniającego zwłóknienia. Latentne
białko błonowe 1 i małe jądrowe transkrypty RNA EBV ulegają ekspresji znacznie
częściej (około 75% przypadków) niż w NSCHL [3]. Komórki lakunarne są rzadkie [8].
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4.1.2.1. cHL bogaty w limfocyty (ang. Lymphocyte-Rich Classical Hodgkin
Lymphoma, LRCHL)
Chłoniak Hodgkina bogaty w limfocyty stanowi około 5% wszystkich przypadków HL [7]. Cechuje się występowaniem rozproszonych komórek HRS w guzowatym lub rozsianym tle komórkowym limfocytów, brak jest neutrofili lub eozynofili.
Pacjenci mają tendencję do występowania adenopatii obwodowej bez rozległego
zajęcia śródpiersia. Skuteczne jest leczenie przy użyciu nowoczesnych skojarzonych
schematów chemioterapii, z rzadkimi niepowodzeniami.
4.1.2.2. cHL z zanikiem limfocytów (ang. Lymphocyte Depletion Hodgkin
Lymphoma, LDHL)
Zubożony w limfocyty cHL to najrzadszy podtyp chłoniaka w krajach rozwiniętych,
stanowiący mniej niż 1% przypadków [3]. Najczęściej obserwowane są przypadki
LDHL u osób starszych oraz u zakażonych HIV. Mikroskopowo typowo tworzy rozproszone i często ubogokomórkowe nacieki, obecne są rozproszone ogniska zwłóknienia
i martwicy [9].

4.2. Guzkowy z przewagą limfocytów, inaczej nieklasyczny chłoniak
Hodgkina (ang. Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma,
NLPHL)
NLPHL diagnozowany jest w niewielkim odsetku chorych z HL – około 5% [3].
Klinicznie postać ta najczęściej dotyczy osób młodych, głównie mężczyzn (stanowią
oni 75% chorych); pojawia się głównie w węzłach obwodowych, bez zajęcia śródpiersia [9]. Jest to wolno rozwijający się chłoniak, zwykle bezobjawowy i zawsze ujemny
dla EBV. W postaci nieklasycznej komórki nowotworowe cechują się fenotypem
CD20+, CD45+, CD15- i okazjonalnie CD30+, podczas gdy postać klasyczna charakteryzuje się fenotypem CD15+, CD30+, CD20+/−, CD45- [3]. W NLPHL występują
obfite nacieki złożone z licznych drobnych limfocytów i histiocytów, ale brak jest
nacieków z neutrofili i eozynofilii, które obserwowane są w klasycznych podtypach
HL [10]. NLPHL nie zawiera komórek Reed-Sternberga, ale charakteryzuje się obecnością komórek z przewagą limfocytów, czasami określanych jako „popcorn cells”
z wielopłatowym delikatnym jądrem, przypominającym prażoną kukurydzę [4].

5. Leczenie
W ostatnich latach leczenie HL zmieniło się i nadal zmienia się intensywnie, co
wiąże się z większą uleczalnością choroby, sprawiając, że jednostka chorobowa staje
się jednym z najczęściej uleczalnych ludzkich nowotworów. Wiadomo, iż około 80%
pacjentów przeżywa długoterminowo bez choroby [11].
HL jest nowotworem, który może być uleczony całkowicie, taki jest też cel terapii.
W zależności od stopnia zaawansowania choroby wybierany jest rodzaj leczenia dla
pacjenta. Pacjenci są kwalifikowani do 3 grup, na podstawie stopnia zaawansowania
choroby oraz występowania dodatkowych czynników ryzyka. Wspomniane grupy to:
1) chorzy z wczesnym stadium choroby, 2) chorzy z pośrednim stadium choroby
o niekorzystnym rokowaniu, 3) chorzy z chorobą zaawansowaną. Dokładniejszy opis
wspomnianych powyżej 3 grup chorych: 1) chorzy z wczesnym stadium choroby to
chorzy ze stadium zaawansowania I-II, 2) chorzy ze stadium pośrednim to chorzy ze
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stadium zaawansowania I-II, lecz z dodatkowymi czynnikami ryzyka, takimi jak
między innymi: podwyższone wartości OB, wiek powyżej 50 lat, bardzo duża zmiana
węzłowa w klatce piersiowej, pozawęzłowa lokalizacja choroby – czynniki te powodują zwiększone ryzyko nieskuteczności leczenia w tej grupie, 3) chorzy ze stadium
zaawansowanym to chorzy w stadium III i IV choroby, można tu także włączyć
chorych ze stadium II z dodatkowymi czynnikami ryzyka [12].
Aktualne metody leczenia pierwszego rzutu skupiają się na poprawie stanu pacjenta
oraz zapobieganiu powikłaniom, takim jak między innymi niepłodność, toksyczność
sercowo-płucna i wtórne nowotwory złośliwe, które są niepożądanymi skutkami terapii
[11].
W leczeniu chłoniaka Hodgkina stosowana jest radioterapia (zwykle we wczesnych
stadiach choroby) oraz chemioterapia. Podstawowo są to 2-3 kursy chemioterapii
według kursu ABVD [13].
Program ABVD zawiera leki takie jak: doksorubicyna, bleomycyna, winblastyna,
dakarbazyna. Wszystkie wspomniane leki podawane są dożylnie przez 1 dobę. Jeżeli
pacjent jest w dobrym stanie ogólnym, nie wymaga dłuższej hospitalizacji, niż to jest
potrzebne do podania leków dożylnych. Kursy leczenia są realizowane w ramach
oddziałów dziennych chemioterapii. Wlewy leków podawane są co 2 tygodnie, za
pełny kurs ABVD uważane jest podanie 2 takich wlewów co 2 tygodnie [12].
Następnie po programie ABVD przechodzi się do napromieniania okolic węzłowych.
Gdy jednak rokowanie jest niekorzystne, podejmowana jest decyzja o zwiększeniu
liczby kursów chemioterapii (do 4-8 kursów). W niektórych przypadkach wymagany
jest przeszczep szpiku kostnego lub stosowane są intensywne programy wielolekowe.
Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych i cytokin również znajduje
zastosowanie w leczeniu [13].
Leczenie chorych z wczesnym stadium choroby u osób bez dodatkowych czynników ryzyka opiera się obecnie na odbyciu 2 kursów ABVD, po których stosowana jest
radioterapia na pierwotnie zajęte węzły chłonne.
W leczeniu drugiej grupy, czyli chorych z wczesnym stadium choroby o niekorzystnym rokowaniu (w stadium pośrednim), stosuje się zazwyczaj 4 kursy chemioterapii oraz radioterapię na pierwotnie zajęte węzły chłonne po zakończeniu chemioterapii.
Dopuszczane są także bardziej intensywne formy leczenia za pomocą kursów
„eskalowany BEACOPP”. Najczęściej łączone są 2 kursy BEACOPP z 2 kursami
ABVD. Eskalowany kurs BEACOPP składa się z leków takich jak: bleomycyna,
etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prokarbazyna, prednizon. Część
tych leków podawana jest dożylnie (bleomycyna, winkrystyna, doksorubicyna i cyklofosfamid przez 1 dzień, etopozyd przez 3 dni), druga część jest podawana doustnie
(prokarbazyna przez 7 dni, prednizon przez 14 dni). Podawanie chemioterapii trwa
łącznie 8 dni, następnie kontynuowany jest prednizon przez 6 dni, a kurs ten stosowany
jest co 3 tygodnie. Leczenie to najczęściej wiąże się ze spędzeniem kilku dni w szpitalu
i tylko w szczególnych przypadkach odbywa się w oddziałach dziennych chemioterapii.
Leczenie trzeciej grupy, czyli chorych w stadium zaawansowanym, oparte jest na
poddaniu chorych 6-8 kursom ABVD. Udowodniono, że bardziej skuteczne jest zastosowanie 6-8 kursów eskalowanych BEACOPP, jednak wybór takiej formy leczenia
wiąże się z większą toksycznością oraz ze zwiększoną ilością działań niepożądanych.
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W związku z tym decyzja o tym, który schemat zostanie zastosowany, zależy od stanu
ogólnego pacjenta oraz doświadczenia ośrodka, w którym chory jest leczony [12].
Opisywane są działania niepożądane leczenia, stosowanego w HL. Jednym z nich
jest pogorszenie parametrów morfologii krwi (najczęściej spadek ilości białych krwinek),
co wiąże się z ryzykiem wystąpienia gorączki związanej z infekcją bakteryjną. Z tego
powodu chory po chemioterapii może otrzymywać czynniki wzrostu przyczyniające
się do wzrostu ilości białych krwinek [12].
Innym powikłaniem, szczególnie występującym u młodych osób, są zaburzenia
płodności, których stopień i trwałość wykazują zróżnicowanie indywidualne [12].
Podsumowując – najważniejszym i istotnym dla klinicysty wyzwaniem jest
wyleczenie choroby, przy najmniejszej możliwej trwałej toksyczności [14].

6. Brentuksymab vedotin – charakterystyka ogólna
Brentuksymab vedotin (BV) składa się z chimerycznego przeciwciała monoklonalnego brentuksymab (cAC10), które rozpoznaje białko błony komórkowej CD30. CD30
to rekombinowana chimeryczna immunoglobulina G1 [IgG1], produkowana w komórkach jajników chomika chińskiego dzięki zastosowaniu technologii rekombinacji DNA.
Chimeryczne przeciwciało monoklonalne brentuksymabu połączone jest z grupami
przyłączania maleimidu. W skład BV wchodzą również łączniki rozszczepialne przez
katepsynę (walina – cytrulina) i od trzech do pięciu jednostek monometylowanejaurystatyny E (MMAE, co odzwierciedla słowo „vedotin” w nazwie leku; MMAE
działa na mikrotubule). Aurystatyna E działa na mikrotubule, wykazuje aktywność
przeciw mitotyczną i cytotoksyczną. Przeciwciało monoklonalne dostarcza aurystatynę
E do komórek nowotworowych CD30+ [15].
Łącznik na bazie peptydu wiąże przeciwciało ze związkiem cytotoksycznym
w stabilny sposób, więc lek nie jest łatwo uwalniany z przeciwciała w warunkach fizjologicznych, co pomaga zapobiegać toksyczności w stosunku do zdrowych komórek
i zapewnia skuteczność leczenia. Wiązanie peptydowe przeciwciało-lek ułatwia
szybkie i wydajne rozszczepianie leku wewnątrz docelowej komórki nowotworowej.
Część przeciwciała cAC10 leku wiąże się z cząsteczką CD30, która często występuje
na komórkach nowotworowych, a rzadko na komórkach prawidłowych. Część leku,
będąca przeciwciałem, przyłącza się do CD30 na powierzchni komórek nowotworowych,
dostarczając MMAE, która jest odpowiedzialna za działanie przeciwnowotworowe
[15, 16].
Powstały kompleks ulega internalizacji, w następnej kolejności przenika do przestrzeni lizosomalnej. Na skutek proteolizy w obrębie komórki uwalniana jest aurystatyna E, która – wiążąc się z tubuliną – rozrywa sieć mikrotubul. Dochodzi do zatrzymania cyklu komórkowego z apoptozą komórek nowotworowych z ekspresją CD30 [17].
BV stosowany jest w leczeniu nawracającego, opornego na leczenie HL i ogólnoustrojowego anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego (rodzaj chłoniaka nieziarniczego z limfocytów T). Lek celowany jest w komórki nowotworowe wyrażające
antygen CD30, definiujący marker HL i ogólnoustrojowego anaplastycznego chłoniaka
wielkokomórkowego [18].
BV wykazuje działania niepożądane. Najczęściej obserwowanymi (≥20%) działaniami niepożądanymi, związanymi ze stosowaniem tego leku, były: neuropatia obwodowa
(postępujące, dosyć często trwałe i nieodwracalne mrowienie, silny ból, nadwrażliwość
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na niską temperaturę, która najczęściej miała swój początek w dłoniach i stopach),
neutropenia, małopłytkowość, anemia, nudności, wymioty, nadmierna męczliwość,
infekcja górnych dróg oddechowych, gorączka, kaszel, wysypka, biegunka [19].

7. Brentuksymab vedotin– leczenie chłoniaka Hodgkina
W poprzednim rozdziale opisano bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe BV,
prowadzące do apoptozy komórek CD30-dodatnich. Warto dodać, że lek ten może
również wykazywać działanie przeciwnowotworowe w mechanizmach pośrednich.
Jest to możliwe, ponieważ MMAE przenika przez błonę komórkową i jest uwalniana
do otaczającej macierzy zewnątrzkomórkowej, dzięki czemu BV może wywierać
działanie cytotoksyczne w stosunku do sąsiednich komórek. Może być to wyjaśnieniem jego pozytywnego działania w guzach heterogennych, takich właśnie jak HL [20].
Przez wiele lat problem nawrotu choroby po autotransplantacji szpiku stanowił
duże wyzwanie kliniczne. W ostatnim czasie zarejestrowano trzy leki: BV, nivolumab
oraz pembrolizumab, dające nadzieję dla pacjentów z nawrotami choroby. BV stosowany
jest w określonych schematach terapeutycznych. Zastosowanie w zaawansowanym
stadium obejmuje leczenie nawrotowego cHL po autologicznym przeszczepie komórek
macierzystych (ang. Autologous Stem Cell Transplant, ASCT) oraz leczenie w przypadku niepowodzenia co najmniej dwóch wcześniejszych schematów chemioterapii
wieloczynnikowej u pacjentów niebędących kandydatami do ASCT. Wskazane jest
stosowanie BV po ASCT u pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko nawrotu
choroby lub jej progresji. Może byś stosowany we wcześniej nieleczonym zaawansowanym stadium cHL. INN w połączeniu z doksorubicyną, winblastyną i dekarbazyną
może być terapią pierwszego rzutu dla pacjentów w III lub IV stadium cHL, która nie
była wcześniej leczona [21].
W chwili obecnej próbuje się kojarzyć BV z innymi lekami celem podniesienia
skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Przykładem może być skojarzenie BV z nivolumabem. Długoterminowa obserwacja wykazała trwałą skuteczność takiej terapii [22].

8. BV a chłoniak Hodgkina – badania naukowe
Nad zastosowaniem BV w leczeniu HL pracowało wielu badaczy. Wyniki niektórych
prac przedstawione zostaną w poniższym rozdziale. Podjęty będzie też temat stosowania BV w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z wczesną postacią cHL o niekorzystnym rokowaniu. Opisane zostanie zastosowanie niwolumabu w sytuacji nieskuteczności BV oraz wyniki terapii skojarzonej BV z tymże lekiem. Na końcu rozdziału
przedstawiony zostanie przypadek kliniczny dotyczący zastosowania BV u 38-letniego
Japończyka z cHL.
W badaniu klinicznym przeprowadzonym w 2010 roku wykazano pozytywne
rezultaty stosowania BV u pacjentów z opornym na leczenie HL – u 34% chorych
odnotowano całkowitą remisję, a u 40% – częściową [23].
Skuteczność i bezpieczeństwo BV były oceniane w szeregu badań. Przeprowadzono m.in. trójfazowe badanie kliniczne. W pierwszej jego fazie obiektywny
odsetek odpowiedzi na leczenie wynosił 46%, przy czym 29% chorych osiągnęło
całkowitą remisję choroby. W otwartym badaniu klinicznym drugiej fazy leczenie BV
było związane ze zmniejszeniem guza u 94% pacjentów z nawrotowym lub opornym
na leczenie cHL. Wstępne wyniki fazy trzeciej badania, w której BV był zastosowany
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u pacjentów z wysokim ryzykiem pozostania resztkowych zmian cHL po ASCT,
u 75% chorych uzyskano obiektywną odpowiedź – w tym u 34% pacjentów odnotowano
całkowitą remisję, a 40% – częściową [24].
W kwietniu 2021 roku opublikowane zostały wyniki wieloośrodkowego badania
klinicznego dotyczącego terapii skojarzonej złożonej z BV w połączeniu z chemioterapią u pacjentów z nowo zdiagnozowanym cHL we wczesnym stadium, o złym
rokowaniu. Chorzy zostali podzieleni na cztery kohorty. Warunkiem włączenia pacjentów
do kohort numer 3 i 4 było potwierdzenie choroby masowej zgodnie z kryteriami
Memorial Sloan Kattering (zmiana powyżej 7 cm w pomiarze poprzecznym lub czołowym wykonanym w tomografii komputerowej). Takiego warunku nie musiały spełnić
osoby włączone do kohorty 1 i 2. Pacjenci otrzymywali cztery cykle leczenia BV oraz
AVD (doksorubicyna, winblastyna, dakarbazyna). Jeśli wynik badania metodą pozytonowej tomografii emisyjnej był ujemny, to pacjenci z pierwszej kohorty otrzymywali
radioterapię o wartości 30-Gy, z drugiej kohorty: o wartości 20-Gy, w trzeciej – 30-Gy.
Czwarta kohorta nie otrzymywała radioterapii. Całkowity odsetek odpowiedzi w tych
kohortach wynosił odpowiednio 93%, 100%, 93% i 97%. Zdarzeniami niepożądanymi,
związanymi ze stosowanym leczeniem, były: neutropenia (44%), gorączka neutropeniczna (8%), neuropatia obwodowa (54%), która była w dużej mierze odwracalna.
Wykazano, że terapia skojarzona złożona z BV + ADV pozwala uzyskać pozytywne
rezultaty u chorych na cHL o złym rokowaniu we wczesnym jego stadium. Skuteczność
takiej terapii wspomaga bezpieczną redukcję lub eliminację radioterapii [25].
Pomimo dobrych rezultatów zastosowania BV u większości pacjentów, zdarza się,
że wyniki leczenia nie są zgodne z oczekiwaniami.
Younes i wsp. ocenili skuteczność i bezpieczeństwo podawanego dożylnie niwolumabu u pacjentów, u których leczenie BV było nieskuteczne oraz u pacjentów z progresją
po ASCT. W badaniu fazy 1b wykazano wysoki odsetek odpowiedzi u pacjentów
z nawrotowym i opornym na leczenie cHL. Natomiast w badaniu fazy 2 oceniano kliniczne korzyści stosowania niwolumabu w monoterapii u pacjentów po ASCT i u pacjentów, u których BV nie był skuteczny. Do oceny skuteczności leczenia użyto m.in.
wskaźnika obiektywnej odpowiedzi IRRC (ang. independent radiologic review
committee), który przy obserwacji trwającej średnio 8,6 miesiąca wynosił 66,3%. Najlepszą ogólną odpowiedzią była całkowita lub częściowa remisja choroby – odnotowano u 8,8% i 57,5% chorych, odpowiednio. Wyjaśnienia tych pozytywnych wyników
można doszukiwać się w mechanizmach molekularnych. Wspomnieć tu należy, że
złośliwe komórki cHL charakteryzują się zmianami genetycznymi w locus 9p24.1.
Zmiany te prowadzą do nadekspresji ligandów receptora programowanej śmierci 1
(ang. programmed death receptor 1, PD-1), co umożliwia komórkom nowotworowym
uniknięcie nadzoru immunologicznego [26].
Niwolumab to immunoglobulina IgG4 i jednocześnie w pełni humanizowane
przeciwciało monoklonalne, swoiście wiążące się z receptorem programowanej śmierci
komórki (ang. programmed cell death-1, PD1) i blokujące w sposób bezpośredni
interakcję między PD1 a jego ligandami: PD-L1 i PD-L2. Zablokowanie tej interakcji
umożliwia aktywację specyficznych dla nowotworu cytotoksycznych limfocytów T
w mikrośrodowisku guza. Dzięki temu dochodzi do indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Zahamowanie oddziaływania między PD-1 a jego ligandami zapobiega
obniżaniu aktywacji limfocytów T cytotoksycznych. Wywiera również wpływ na reak225
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tywację wyczerpanych komórek efektorowych T. Dzięki temu odpowiedź immunologiczna i odpowiedź komórek T specyficznych względem antygenu jest silniejsza [27].
Kojarzenie leków ze sobą przeprowadza się, aby zwiększyć skuteczność leczenia.
Przykładem może być leczenie z zastosowaniem BV i nivolumabu (Nivo) u pacjentów
z nawrotowym/opornym na leczeniem cHL. W zależności od etapu badania pacjenci
przyjmowali oba leki w różnych cyklach. Pod koniec leczenia – w zależności od
potrzeb -mogli mieć wykonany przeszczep ASCT. Odsetek odpowiedzi wynosił 85%
przy czym 67% pacjentów uzyskało całkowitą odpowiedź na leczenie. U pacjentów,
którzy odpowiedzieli na leczenie mediana ekspresji genu CD30 w guzach była wyższa
niż u pacjentów, którzy na leczenie nie odpowiedzieli. Długoterminowa obserwacja
efektów zastosowania BV z Nivo wskazuje na ich trwałą skuteczność oraz imponujący
wskaźnik czasu przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS);
dotyczy to przede wszystkim pacjentów, którzy po terapii bezpośrednio poddani zostali
ASCT [22].
W literaturze można znaleźć liczne opisy przypadków zastosowania BV w cHL.
Jeden z nich dotyczy 38-letniego Japończyka, przyjętego do szpitala z powodu gorączki
nieznanego pochodzenia, z pancytopenią, bez powiększenia węzłów chłonnych. Wyniki
badania szpiku kostnego wykazały obecność komórek Hodgkina naśladujących nieprawidłowe komórki. Dodatni fenotyp dotyczył obecności markerów: CD30, EBER-1,
CD15, PAX-5 i Bob-1, ujemny zaś – Oct-2, CD3, CD20, CD56 i immunoglobuliny
powierzchniowej. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników badań szpiku kostnego
postawiono diagnozę pierwotnego chłoniaka Hodgkina szpiku kostnego. Rozpoczęto
leczenie DeVIC (deksametazon, etopozyd, i fosfamid i karboplatyna), które jednak
okazało się nieskuteczne, gdyż nie doprowadziło do remisji choroby. W związku z tym
zdecydowano się na podawanie BV w skojarzeniu z chemioterapią ogólnoustrojową
(adriamycyna, winblastyna, i dakarbazyna), które okazało się skuteczne [28].
Przytoczone wyniki badań wskazują na pozytywne efekty kliniczne, wynikające
z zastosowania BV u chorych na opornego lub nawracającego HL. Świadczą też o tym
opisane w literaturze przypadki kliniczne. W sytuacji braku skuteczności BV rozwiązaniem może okazać się nivolumab lub skojarzenie brentuksymabu vedotin z niwolumabem.

9. Podsumowanie
HL charakteryzuje się obecnością olbrzymich nowotworowych komórek ReedSternberga o wielopłatowym jądrze i jednojądrzastych komórek Hodgkina, które indukują
nienowotworową proliferację i naciek innych limfocytów, monocytów, histiocytów
i makrofagów. Jest dosyć rzadką chorobą (stanowi ok. 0,5% wszystkich nowotworów
złośliwych w Polsce), ale z dobrymi perspektywami odnośnie skuteczności leczenia.
Występują jednakże postaci nawracające (20% przypadków) i oporne na leczenie (10%
przypadków). W ostatnich latach leczenie HL zmieniło się i nadal zmienia
intensywnie, prowadząc do coraz większej uleczalności choroby; aktualnie jest to
jeden z najbardziej uleczalnych nowotworów. Obecnie stosowane metody leczenia
pierwszego rzutu skupiają się na dalszej poprawie wyników terapii oraz zapobieganiu
szerokiemu spektrum powikłań, takich jak między innymi niepłodność, toksyczność
sercowo-płucna i wtórne nowotwory złośliwe. Stosowana jest radioterapia oraz chemioterapia według kursu ABVD (adriamycyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna),
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leczenie takie również wykazuje toksyczność – zaburza płodność oraz negatywnie
wpływa na parametry morfologii krwi.
Szansą na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjentów może być BV
stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami. Bezpośrednie działanie
przeciwnowotworowe tego leku prowadzi do apoptozy komórek CD30-dodatnich. BV
składa się z chimerycznego przeciwciała monoklonalnego brentuksymab cAC10, którego część wiąże się z cząsteczką CD30 na powierzchni komórek nowotworowych,
oraz z jednomytylowaną aurastatyną MMAE, która jest odpowiedzialna za działanie
przeciwnowotworowe. Wiązanie peptydowe przeciwciało-lek ułatwia zaś szybkie
i wydajne rozszczepianie leku wewnątrz docelowej komórki nowotworowej; MMAE
jest uwalniana bezpośrednio do środowiska guza. BV może również wywierać swoje
działanie przeciwnowotworowe w mechanizmach pośrednich.
Przez długi czas nawrót choroby po autotransplantacji szpiku stanowił duże wyzwanie.
W niedawnym czasie zarejestrowano trzy leki: BV, nivolumab oraz pembrolizumab,
dające nadzieję w takich przypadkach. BV może być stosowany m.in. po ASCT,
w przypadku niepowodzenia co najmniej dwóch wcześniejszych schematów chemioterapii wieloczynnikowej u pacjentów niebędących kandydatami do ASCT, czy we
wcześniej nieleczonym zaawansowanym stadium HL.
Nad zastosowaniem BV w leczeniu HL pracowało wielu badaczy. Przytoczone
w ostatnim rozdziale niniejszej pracy wyniki badań wskazały na pozytywne efekty
kliniczne, wynikające z zastosowania BV u chorych na opornego lub nawracającego
chłoniaka Hodgkina. Warte podkreślenia jest, że w sytuacji braku skuteczności BV
rozwiązaniem może okazać się nivolumab lub skojarzenie BV z niwolumabem.

10. Wnioski
Biorąc pod uwagę fakt, że co piąty pacjent doświadcza nawrotu HL, a co dziesiąty
ma postać oporną na chemioterapią pierwszej linii, konieczne jest poszukiwanie nowych
rozwiązań terapeutycznych. BV, będący koniugatem chimerycznego przeciwciała monoklonalnego przeciwko CD30 oraz jednomytelowanej aurastatyny MMAE wykazuje
dobre rezultaty w takiej grupie pacjentów. Obecnie terapię BV stosuje się m.in.
u pacjentów z nawrotowym klasycznym cHL po ASCT, u pacjentów niebędących
kandydatami do ASCT, u których doszło do niepowodzenia co najmniej dwóch
wcześniejszych schematów chemioterapii wieloczynnikowej, jak również u pacjentów,
którzy wcześniej nie byli leczeni, ale u których stwierdzono zaawansowane stadium
cHL. Coraz częściej próbuje się kojarzyć BV z innymi lekami, aby poprawić parametry
skuteczności i bezpieczeństwa oraz wzmocnić odpowiedź organizmu na BV. Takie
podejście niejednokrotnie okazuje się słuszne. Oprócz szukania leków, wspomagających
odpowiedź na BV, można podjąć próby wykorzystania BV w innych chorobach. Może
być to o tyle łatwiejsze, że dzięki licznym badaniom dotyczących wykorzystania BV
w chL, zgromadzona została wiedza na temat mechanizmów jego działania, korzyści,
jak również działań niepożądanych.

Uwagi ogólne/Podziękowania
Praca powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
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Brentuksymabvedotin w leczeniu chłoniaka Hodgkina
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących mechanizmów działania, skuteczności i bezpieczeństwa brentuksymabuvedotin w leczeniu chłoniaka Hodgkina.
Praca ma charakter przeglądowy.
Chłoniak Hodgkina to stosunkowo dobrze rokujący nowotwór, w którym dochodzi do klonalnego rozrostu
limfocytów B. Stanowi ok. 0,5% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. Wśród podstawowych metod
leczenie są chemio- i radioterapia. Schemat leczenia pierwszej linii zależy m.in. od stadium zaawansowania
choroby i opiera się głównie na kursie ABVD (od pierwszych liter nazw leków: adriamycyna, bleomycyna,
winblastyna, dakarbazyna) składającym się z czterech podawanych dożylnie leków o działaniu cytotoksycznym:doksorubicyny, bleomycyny, winblastyny, dakarbazyny. Stosowany jest też bardziej złożony
kurs, w którym część leków podaje się dożylnie, część doustnie (program BEACOPP).
U ponad 20% chorych pomimo leczenia dochodzi do nawrotu choroby, a u ok. 10% choroba jest oporna na
chemioterapię pierwszej linii. Jedną z nowych możliwości leczenia jest brentuksymab vedotin (INN)
będący koniugatem chimerycznego przeciwciała monoklonalnego przeciwko CD30 i jednometylowanejaurastyny E – MMAE. MMAE działa cytotoksycznie i jest inhibitorem mikrotubul. INN wywołuje
wybiórczo apoptozę komórek nowotworowych z ekspresją CD30. Po związaniu z CD30, powstały
kompleks ulega internalizacji i przenika do przestrzeni lizosomalnej. Dochodzi do proteolizy i uwolnienia
leku, który wiąże się z tubuliną. Sieci mikrotubul są rozrywane. Ostatecznie dochodzi o zahamowania
cyklu komórkowego i apoptozy komórek nowotworowych z ekspresją CD30.
Wyniki badań klinicznych z 2010 r. wykazały remisję całkowitą u 34% pacjentów z opornym na leczenie
chłoniakiem Hodgkina oraz częściową remisję u 40% po leczeniu INN. INN próbuje się też kojarzyć
z innymi lekami np. nowolumabem. Obserwacja wskazuje, że takie połączenie może wykazywać trwałą
skuteczność i imponujący czas przeżycia wolnego od progresji choroby.
Słowa kluczowe: Brentuksymab vedotin, chłoniak Hodgkina, leczenie
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Brentuximab Vedotin in the treatment of Hodgkin’s lymphoma
Abstract
The aim of the study is to present data on the mechanisms of action, efficacy and safety of brentuximab
vedotin in the treatment of Hodgkin's Lymphoma. The workings of a review character. Hodgkin's
Lymphoma Is a relatively promising neoplasm with a clonal proliferation of B lymphocytes. It accounts for
approximately 0.5% of all malignant neoplasms in Poland. The main methods of treatment are
chemotherapy and radiotherapy. The first-line treatment regimen depends, interalia, on from the stage of
disease advancement and is based mainly on the ABVD course (from the first letters of the names of drugs:
adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine) consisting of four intravenously administered cytotoxic
drugs: doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine. There Is Also a more complex course in
which some drugs are administered intravenously and someorally (BEACOPP program). In over 20% of
patients, despite treatment, the disease recurs, and in about 10% the diseases resistant to first-line
chemotherapy. One of the new treatment options is brentuximab vet odin (INN), a conjugate of a chimeric
anti-CD30 monoclonal antibody and monomethylated au rastin E – MMAE. MMAE is cytotoxic and is
a microtubule inhibitor. INN selectively induces apoptosis of CD30-expressing tumor cells. After Binding
to CD30, the resulting complex is internalized and penetrates into the lysosomal space. Proteolysis Occurs
and a drug released that binds to tubulin. The networks of microtubules are torn apart. Ultimately, the cell
cycle and apoptosis of CD30-expressing tumor cells are inhibited. The results of clinical trials from 2010
showed complete remission in 34% of patients with refractoryHodgkin'slymphoma and partial remission in
40% after INN treatment. INN is also trying to combine it with other drugs, e.g. novolumab. Observation
Indicatesthatsuch a combination candemonstratesustainedefficacy and animpressiveprogression-freesurvival.
Keywords: Brentuximab vedotin, Hodgkin’s lymphoma, treatment
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Współczesna immunoterapia
w leczeniu Potrójnie Negatywnego Raka Piersi
1. Wprowadzenie
Szacuje się, że Potrójnie-Negatywny (Ujemny) Rak Piersi (TNBC, ang. TripleNegative Breast Cancer) stanowi 15-20% wszystkich przypadków nowotworu piersi.
TNBC jest wyjątkowo agresywnym nowotworem wykazującym szybki wzrost oraz
zdolność formowania przerzutów. Cechami wyróżniającymi TNBC jest brak ekspresji
receptora estrogenu (ER, ang. estrogen receptor), progesteronu (PR, ang. progesterone
receptor) oraz naskórkowego czynnika wzrostu (HER2, ang. human epidermal growth
factor receptor 2). Ich deficyt, sprawia, że wykorzystanie terapii hormonalnej, bądź
leczenia anty-HER2 jest bezzasadne oraz w dużej mierze ograniczone do ogólnoustrojowej chemioterapii. Wykorzystanie immunoterapii pozwala zwiększyć skuteczność
walki z rakiem poprzez aktywację „wyciszonego” układu immunologicznego na drodze
hamowania immunosupresorowych punktów kontrolnych, które są szlakami wykorzystywanymi przez nowotwór do uniknięcia odpowiedzi immunologicznej. Badania
kliniczne przeprowadzone w ostatnim czasie jednoznacznie potwierdziły bezpieczeństwo
oraz korzyści kliniczne immunoterapii z zastosowaniem humanizowanych przeciwciał
monoklonalnych – atezolizumabu oraz pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią
u pacjentów ze zdiagnozowanym TNBC oraz ekspresją ligandu receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1, ang. programmed death ligand-1).

2. Cel pracy
Celem pracy było zebranie i przedstawienie najnowszych informacji dotyczących
aktywności farmakologicznej, wykorzystania i skuteczności klinicznej leków biologicznych modulujących układ immunologiczny, tj. inhibitorów punktów kontrolnych
takich jak: pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab, atezolizumab, avelumab, durvalumab, tremelimuamb, ipilimumab w monoterapii oraz w złożonych strategiach terapeutycznych w walce z wyjątkowo trudnym w leczeniu TNBC.

3. Epidemiologia i podział
Szacuje się, że w 2020 roku, raka piersi (BC, ang. brest cancer) zdiagnozowano
u blisko 2.3 miliona pacjentów na całym świecie, przy czym nowotwór ten był
przyczyną śmierci 685 000 kobiet [1]. Potrójnie-Negatywny Rak Piersi może stanowić
15-20% wszystkich przypadków zdiagnozowanego raka piersi [2]. Ten podtyp nowotworu często występuje u osób poniżej 40 roku życia i/lub z towarzyszącą mutacją
jakub.wesolowski3@gmail.com, Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku.
2 anna.tankiewicz-kwedlo@umb.edu.pl, Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl/wf/zaklad-farmakoterapii-monitorowanej.
3 dariusz.pawlak@umb.edu.pl, Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, www.umb.edu.pl/wf/zaklad-farmakodynamiki.
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genu BRCA1 [3]. Przeprowadzono wiele badań w celu lepszego rozpoznania molekularnych fenotypów raka piersi, co umożliwia dostosowanie spersonalizowanego
leczenia, a także rozwój nowych możliwości terapeutycznych. Według klinicznej
klasyfikacji, nowotwór piersi różnicuje się na: hormonozależny (HR+), wykazujący
ekspresję ER i/lub PR, nowotwór piersi z licznymi receptorami ludzkiego naskórkowego
czynnika wzrostu, którym towarzyszy nadekspresja oraz brak receptorów dla hormonów ER i PR, jak również Potrójnie-Negatywny Rak Piersi niewykazujący ekspresji
tych trzech receptorów [4]. Ponadto BC można podzielić na podstawie cech molekularnych, tj. w oparciu o markery immunohistochemiczne oraz mikromacierze komplementarnego DNA (cDNA) na:
• luminalny A – ekspresja receptora ER i PR, brak ekspresji receptora HER2;
• luminalny B – ekspresja receptora ER i PR, ekspresja lub brak ekspresji receptora
HER2;
• bazalny – brak ekspresji receptorów ER i PR oraz receptora HER2;
• HER2 (nie-luminalny) – brak ekspresji receptorów ER i PR, nadekspresja
receptora HER2 (amplifikacja genu HER2) [5].
TNBC jest podtypem nowotworu, który nie wykazuje ekspresji receptora ER, PR
oraz HER2. TNBC różni się od innych nowotworów piersi znacznie gorszym rokowaniem, ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi, jak również złośliwymi cechami
takimi jak szybki wzrost oraz tworzenie przerzutów [6]. Jego agresywne cechy odzwierciedlają złe rokowanie. Średnia całkowitego przeżycia przerzutowego TNBC
wynosi 8–15 miesięcy [7]. Ze względu na deficyt receptorów ER, PR i HER2, które
stanowią punkt uchwytu w niektórych podtypach raka piersi, chemioterapia pozostaje
głównym wyjściem w leczeniu TNBC. Jednakże, rak piersi u wielu pacjentów,
relatywnie szybko rozwija oporność na zastosowaną chemioterapię, która dodatkowo
cechuje się wieloma działaniami niepożądanymi. Ponadto, TNBC posiada tendencję do
częstych nawrotów. Cechy te świadczą o konieczności tworzenia oraz rozwijania
nowych możliwości terapeutycznych w walce z wyjątkowo złośliwym rakiem piersi [8].

4. Rola układu immunologicznego
Układ immunologiczny pełni kluczową rolę w walce z nowotworem. Jego rolą jest
między innymi zapobieganie powstawaniu i rozwojowi zmian nowotworowych poprzez
niszczenie komórek rakowych, jak również ograniczenie tworzenia przerzutów. Układ
ten może także przyczyniać się do progresji nowotworu [9]. Prawidłowo funkcjonujący
układ immunologiczny działa protekcyjnie wobec niezmienionych komórek gospodarza,
chroniąc je przed czynnikami chorobotwórczymi (drobnoustroje, mutacje komórek
i inne) wykorzystując tzw. immunologiczne punkty kontrolne. Proces ten nazywany
jest tolerancją obwodową [10]. Podstawą tego zjawiska jest rozpoznanie i wiązanie się
receptora obecnego na limfocytach T (TCR, ang. T-cell receptor) z antygenem prezentowanym przez główny kompleks zgodności tkankowej (MHC, ang. major histocompatibility complex) na powierzchni komórki prezentującej antygen (APC, ang.
antigen-presenting cell). CTLA-4 (ang. cytotoxic T-lymphocyte antigen-4), PD-1 (ang.
programmed cell death-1) oraz jego ligandy PD-L1 i PD-L2 (ang. programmed cell
death protein ligand 1 i 2) są białkami zaangażowanymi w hamowanie odpowiedzi
immunologicznej, w której uczestniczą limfocyty T. Szlaki te określa się jako immunologiczne punkty kontrolne (ang. immune checkpoints). Przypuszcza się, że szlaki
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sygnałowe, w których uczestniczą CTLA-4 i PD-1 odgrywają rolę na różnych etapach
odpowiedzi układu odpornościowego. CTLA-4 jest odpowiedzialny za hamowanie
potencjalnie autoagresywnych komórek T we wczesnym stadium, szczególnie w węzłach
chłonnych. Podczas gdy, szlak PD-1 uczestniczy w hamowaniu już aktywnych komórek T w późniejszych etapach odpowiedzi immunologicznej głównie w tkance
obwodowej [11].
Immunoterapia, wykorzystująca inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych (ICIs, ang. Immune Checkpoint Inhibitors) wykazała wysoką skuteczność
w leczeniu niektórych typów nowotworów, takich jak czerniak, rak nerki oraz niedrobnokomórkowy rak płuc [12, 13, 14]. Leczenie TNBC, charakteryzuje się w szczególności
brakiem specyficznych punktów uchwytu. Dlatego też, zastosowanie swoistych przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko immunosupresorowym punktom kontrolnym w monoterapii, bądź też w leczeniu skojarzonym, przykładowo chemioterapia,
radioterapia, krioablacja, jak również połączenie inhibitorów punktów kontrolnych
hamujących różne szlaki sygnałowe wydaje się mieć zastosowanie w leczeniu wczesnych,
jak również zaawansowanych stadiów TNBC. Celem tej pracy było przybliżenie
możliwości immunoterapii wykorzystującej przeciwciała monoklonalne zatwierdzone
przez Amerykańską Agencje Żywności i Leków (FDA, ang. US Food and Drug
Administration) w leczeniu TNBC, takie jak atezolizumab i pembrolizumab, jak również
inne inhibitory punktów kontrolnych, takie jak nivolumab, avelumab, durvalumab,
cemiplimab, tremelimumab oraz ipilimumab będące obecnie w fazie badań klinicznych, oceniających ich bezpieczeństwo i skuteczność u pacjentów ze zdiagnozowanym
TNBC.

5. Szlak CTLA-4
CTLA-4 jest receptorem, którego ekspresję obserwuje się na powierzchni aktywnych limfocytów T. Receptor ten jest homologiem białka CD28 (obecnego na limfocytach T), jednakże wiąże się zdecydowanie silniej z receptorami B7-1 (CD80) oraz
B7-2 (CD86) prezentowanymi przez komórki APC [15]. Uzyskanie odpowiedzi immunologicznej zależnej od limfocytów T efektorowych jest możliwa dzięki aktywacji komórek T poprzez związanie się CD28 z B7-1/2. Interakcja ta prowadzi do proliferacji
limfocytów T, wzrostu ich przeżywalności i różnicowania się dzięki produkcji interleukiny 2 (jako czynnika wzrostu), jak również zwiększenia metabolizmu energetycznego, w wyniku zwiększonego poboru glukozy oraz hamowaniem procesu apoptozy
poprzez promowanie ekspresji genów odpowiedzialnych za przeżycie komórek, m.in.
ekspresję genów kodujących białko anty-apoptotyczne Bcl-xL. W odróżnieniu od efektu
pobudzającego odpowiedź immunologiczną za pośrednictwem szlaków sygnałowych
zależnych od CD28, interakcja pomiędzy CTLA-4, a CD80/86 prowadzi do wytworzenia sygnałów hamujących, tj. anergii i apoptozy limfocytów T, pełniąc w ten sposób
rodzaj ujemnego sprzężenia zwrotnego zapobiegając nadreaktywności układu immunologicznego [16, 17]. Tak więc, aktywacja, bądź inhibicja komórek T będzie zależała
od przewagi stosunku sygnałów stymulujących (zależnych od szlaku CD28) do hamujących (zależnych od szlaku CTLA-4) [18]. Ponadto, szlak CTLA-4 może
przyczynić się do immunotolerancji również na płaszczyźnie zależnej od regulatorowych
limfocytów T. Ekspresja receptora CTLA-4 na powierzchni limfocytów T regulatorowych jest stała. Komórki te są odpowiedzialne za regulacje aktywności limfocytów
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T efektorowych m.in. poprzez zmniejszenie ekspresji białek B7 na komórkach APC
przyczyniając się do ograniczenia możliwości kostymulacji zależnej od szlaku CD28
[19]. Konsekwencją tego procesu jest ograniczona proliferacja limfocytów T oraz ich
funkcje efektorowe [20]. W dodatku obserwuje się również efekt immunosupresyjny
w początkowej fazie różnicowania się limfocytów T. Interakcja CTLA-4 na powierzchni
dziewiczej komórki T z receptorami B7 na komórkach APC ukierunkowuje różnicujące się limfocyty T do ich subpopulacji regulatorowej odpowiedzialnej za tłumienie
odpowiedzi immunologicznej [21].

6. Szlak PD-1/PD-L1
Receptor programowanej śmierci 1 jest przezbłonowym białkiem należącym do
rodziny B7-CD28 określanym jako immunosupresorowy punk kontrolny wpływający
na regulację odpowiedzi immunologicznej zależnej od limfocytów T. Podstawą tego
procesu jest wiązanie się PD-1 z jego ligandami PD-L1 oraz PD-L2. Uważa się, że
szlak sygnałowy zależny od białka PD-1 przyczynia się do hamowania proliferacji
limfocytów T, zmniejszenia produkcji interferonu-γ (IFN-γ), czynnika martwicy
nowotworu-α (TNF-α), interleukiny 2 (IL-2), jak również ograniczenia przeżywalności
komórek T [22]. Ekspresja tego białka jest obserwowana podczas ich aktywacji.
Receptor ten prezentowany jest na powierzchni wszystkich subpopulacji limfocytów T,
jak również innych komórek pośredniczących w odpowiedzi immunologicznej jak,
limfocyty B, komórki NK (ang. Natural Killer), niektóre komórki szpiku, a także
niektóre komórki nowotworowe [23]. Co ciekawe, obserwuje się znacznie wyższą
ekspresję białka PD-1 na powierzchni komórek T infiltrujących tkankę nowotworową
[24]. Wykazano, że wyższa ekspresja PD-1 jest związana z wyczerpaniem komórek T,
co prowadzi do upośledzenia odpowiedzi przeciwnowotworowej [25]. Wiązanie się
limfocytów T za pośrednictwem ich receptora TCR z antygenem obecnym na powierzchni
komórek, prowadzi do aktywacji komórek T, ich proliferacji oraz produkcji cytokin
prozapalnych. Ich sekrecja może przyczynić się do wzmożonej ekspresji receptorów
PD-1 na powierzchni komórek, a następnie po zaistniałej interakcji PD-1 z jego
ligandem skutkować hamowaniem odpowiedzi immunologicznej [26]. Utrzymująca
się ekspresja PD-1 i jego ligandu jest najczęściej obserwowana, podczas przewlekłych
infekcji, którym towarzyszy stan zapalny oraz w przebiegu chorób nowotworowych.
Tak więc, poprawa funkcji efektorowych limfocytów T oraz zmniejszenie obciążenia
guzem można osiągnąć poprzez zablokowanie szlaku PD-1 [27, 28]. Ponadto uważa
się, że czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego typu A (VEGF-A, ang. Vascular
endothelial growth factor A) – proangiogenna cząsteczka wytwarzana przez komórki
nowotworowe, jest istotnym czynnikiem w rozwoju immunosupresyjnego mikrośrodowiska w obrębie nowotworu. Podstawą tego procesu jest kumulacja komórek supresorowych pochodzenia szpikowego, hamowanie dojrzewania komórek dendrytycznych
oraz indukcja limfocytów T regulatorowych. Ostatnie badanie wykazało, że VEGF-A
wytwarzany w mikrośrodowisku guza zwiększa ekspresję między innymi PD-1
przyczyniając się do upośledzenia funkcji efektorowych limfocytów T CD8+. Dlatego
też, postuluje się o przeciwdziałanie temu efektowi, poprzez zastosowanie środków
antyangiogennych skierowanych przeciwko VEGF-A [29].
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7. Immunoterapia wykorzystująca inhibitory punktów kontrolnych
Komórki nowotworowe bardzo często nabierają cech, które pozwalają im uniknąć
odpowiedzi immunologicznej, wykorzystując zjawisko immunotolerancji przy udziale
immunosupresorowych punktów kontrolnych lub poprzez tworzenie immunosupresyjnego mikrośrodowiska w obrębie nowotworu, prowadząc w ten sposób do upośledzenia rozpoznania nowotworu i rozwoju choroby [30]. Zaobserwowano, że ekspresja
PD-L1 w obrębie komórek TNBC wynosi 20%, co jest bezpośrednio związane
z rozwojem oporności na specyficzne komórki T CD8+, a w efekcie z postępującym
nowotworzeniem [31]. Celem immunoterapii wykorzystującej inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych jest wywołanie odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym poprzez zablokowanie immunosupresyjnych
szlaków sygnałowych. Skutkiem takiego postępowania jest aktywacja limfocytów T,
które uzyskują aktywujące bodźce i zdolność do niszczenia nieprawidłowych komórek
nowotworowych [32]. Zastosowanie takiej strategii okazało się niezwykle efektywne
w niektórych typach nowotworów, a ostatnio również skuteczne w walce z TNBC.

Rysunek 1. Zastosowanie inhibitorów szlaku PD-1/PD-L1 i CTLA-4. MHC – główny układ zgodności
tkankowej (ang. major histocompatibility complex), TCR – receptor limfocytu T (ang. T cell receptor);
CTLA-4 – cytotoksyczny antygen limfocytów-4 (ang. cytotoxic T lymphocyte antigen-4) PD-1 – receptor
programowanej śmierci 1 (ang. programmed cell death protein); PD-L1 – ligand programowanej śmierci 1
(ang. programmed cell death ligand 1) [opracowanie własne]

7.1. Atezolizumab
Atezolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1,
selektywnie wiążącym się z ligandem receptora programowanej śmierci 1, hamującym
w ten sposób jego interakcję z receptorem PD-1 i B7-1 oraz uwrażliwiającym limfocyty T wobec komórek nowotworowych. W fazie 1 badania klinicznego, atezolizumab
w monoterapii został oceniony pod względem bezpieczeństwa oraz aktywności
przeciwnowotworowej, wykazując zadowalające wyniki kliniczne oraz potencjalne
korzyści wynikające z jego stosowania u pacjentów z przerzutowym TNBC, szczególnie we wcześniejszych liniach leczenia i/lub u pacjentów z wyższym poziomem
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komórek immunologicznych naciekających nowotwór, a także wyższą ekspresją PDL1 [33]. Badanie kliniczne IMpassion130 przeprowadzone w celu oceny skuteczności
przeciwnowotworowej oraz korzyści klinicznych pochodzących z połączenia atezolizumabu z lekami cytostatycznymi z grupy taksanów, tj. paklitakselem w formie nanocząstek związanych z albuminą (nab-paklitaksel) u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym TNBC. W pierwszej analizie pośredniej, ta
łączona terapia zwiększyła przeżycie wolne od progresji (PFS, ang. progression-free
survival) w porównaniu do grupy otrzymującej placebo oraz nab-paklitaksel: odpowiednio 7.2 miesiąca w stosunku do 5.5 miesiąca. Większe różnice zauważono wśród
pacjentów z PD-L1 pozytywnym nowotworem. Średnie PFS wyniosło 7.5 miesiąca
w grupie badanej w porównaniu do 5.0 miesięcy w grupie kontrolnej. W dodatku,
terapia z atezolizumabem przedłużyła całkowite przeżycie (OS, ang. overall survival),
w szczególności w grupie PD-L1+. Różnica pomiędzy obiema grupami stanowiła 3.7
miesiąca, 21.3 miesiąca (grupa leczona atezolizumabem) w porównaniu do 17.6 miesiąca (grupa otrzymujaca placebo), ponadto wystąpiła prawie 10 miesięczna różnica
pomiędzy grupami PD-L1 dodatnimi, 25.0 miesięcy w grupie otrzymującej atezolizumab
i 15.5 miesiąca w grupie otrzymującej placebo. Najbardziej zauważalne korzyści
zaobserwowano w grupie obejmującej pacjentów ≥65. roku życia [34].

Rysunek 2. Strategie terapeutyczne leczenia Potrójnie Negatywnego Raka Piersi [opracowanie własne]

Kolejna analiza, potwierdziła wcześniejsze wyniki wydłużenia PFS oraz OS. Tak
więc, powyższe analizy jednoznacznie wskazały aktywność przeciwnowotworową, jak
również korzyści kliniczne wynikające z terapii łączonej atezolizumabu oraz nabpaklitakselu, szczególnie w obrębie pacjentów z przerzutowym TNBC oraz ekspresją
PD-L1 [35]. Na podstawie wyników uzyskanych z badania klinicznego IMpassion130,
amerykańska Agencja Żywności i Leków, a następnie Europejska Agencja Leków
zatwierdziła atezolizumab w terapii łączonej z nab-paklitakselem w leczeniu pacjentów
z nieoperacyjnym, lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym TNBC, z ekspresją
PD-L1 ≥ 1% oraz którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii z powodu obecnych
przerzutów nowotworowych [36].
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Bezpieczeństwo oraz skuteczność terapii złożonej atezolizumabu oraz nab-paklitakselu były również oceniane w populacji Japońskiej. Wyniki były zgodne z tymi
uzyskanymi podczas badania IMpassion130. Terapia ta wydłużyła PFS i wykazała
wysoki odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR, ang. objective response rate) nawet
wyższy, niż ORR ogłoszony w badaniu IMpassion130. Atezolizuab zapewnił profil
bezpieczeństwa i był dobrze tolerowany w populacji Japońskiej. Jednakże, działania
niepożądane, takie jak łysienie, obwodowa neuropatia czuciowa, zmniejszona liczba
neutrofili, zapalenie nosogardzieli i zmniejszona liczba białych krwinek wystąpiło
częściej, w porównaniu do całkowitej populacji pacjentów uczestniczących w badaniu
IMpassion130. Wyniki te są w pewnym stopniu ograniczone przez małą populacje,
jednakże mogą przyczynić się do włączenia terapii atezolizumabem i nab-paklitakselem do
standardów leczenia dostępnych w Japonii [37].

7.2. Pembrolizumab
Pembrolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG4
skierowanym przeciwko receptorowi PD-1, zapobiegającym w ten sposób przed
interakcją z jego ligandami PD-L1 i PD-L2. KEYNOTE-012 było pierwszym badaniem klinicznym oceniającym bezpieczeństwo i skuteczność przeciwnowotworową
pembrolizumabu w monoterapii. Badaniem objęto 32 pacjentów z zaawansowanym
TNBC oraz ze współistniejącą ekspresją PD-L1. Osoby te zostały wcześniej poddane
leczeniu chemioterapią. W fazie I tego badania, lek ten wykazał zadowalający, całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie (ORR, ang. overall response rate,) wynoszący
18.5%, a także korzystny profil bezpieczeństwa [38]. W kolejnej, drugiej fazie badania
klinicznego KEYNOTE-086, pembrolizumab nie wykazał znaczących korzyści u pacjentów, wcześniej leczonych chemioterapią ze zdiagnozowanym przerzutowym TNBC.
Odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł jedynie 5.3% w całkowitej populacji 170
pacjentów niepoddanych selekcji, w oparciu o ekspresję PD-L1. Niemniej jednak,
pomimo jego niskiego ORR, zastosowanie pembrolizumabu w monoterapii pozwoliło
uniknąć ogólnoustrojowych działań toksycznych chemioterapii zapewniając jednocześnie
dość trwałą odpowiedź [39]. Interesującym faktem, jest uzyskanie odsetka obiektywnych odpowiedzi rzędu 21.4%, na leczenie pembrolizumabem w tym samym badaniu,
jednakże w grupie pacjentów niepoddanych wcześniejszemu leczeniu, z występującą
ekspresją PD-L1 w obrębie guza. W grupie tej, pembrolizumab wykazał klinicznie istotny,
średni czas trwania odpowiedzi wynoszący 10.4 miesiąca, a także był dobrze tolerowany. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, wnioskuje się, że pembrolizumab jest bardziej
skuteczny w leczeniu pierwszego rzutu wczesnych stadiów rozsianego TNBC [40].
Wskazuje się również immunomodulujące korzyści płynące z zastosowania chemioterapii, co umożliwia poprawę aktywności przeciwnowotworowej przeciwciał monoklonalnych [41]. W badaniu klinicznym III fazy KEYNOTE-355 wykazano klinicznie
istotne działanie przeciwnowotworowe pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią.
To randomizowane badanie kliniczne obejmowało 1372 pacjentów. Zastosowana strategia
terapeutyczna skojarzona z przeciwciałem monoklonalnym przedłużyła PFS nawet
o 4.1 miesiąca w porównaniu do grupy otrzymującej placebo (PFS = 9.7 miesiąca
w grupie badanej i 5.6 miesiąca w grupie kontrolnej poddanej jedynie chemioterapii)
wśród pacjentów PD-L1+ ze zdiagnozowanym przerzutowym TNBC. Warto również
podkreślić, że to badanie obejmowało nie tylko jeden wariant zastosowanej chemio-
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terapii, tak jak w badaniu klinicznym Impassion-130 (atezolizumab i nab-paklitaksel)
lecz kilka możliwości terapeutycznych, takich jak nab-paklitaksel, paklitaksel, gemcytabina i karboplatyna rozszerzając w ten sposób spektrum możliwości. Nie zaobserwowano nowych obaw dotyczących bezpieczeństwa terapii. Działania niepożądane pojawiły
się u 68% pacjentów w grupie z pembrolizumabem oraz u 67% pacjentów w grupie
placebo [42].

7.2.1. Pembrolizumab i Radioterapia
Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami dotyczącymi immunomodulujących efektów
radioterapii w połączeniu z inhibitorami punktów kontrolnych, w oparciu o zwiększenie poziomu cytotoksycznych limfocytów T oraz aktywacji szlaków apoptozy,
przeprowadzono badanie kliniczne II fazy, w którym wykazano obiecujące korzyści
kliniczne wynikające ze skojarzenia radioterapii oraz pembrolizumabu. To badanie
obejmowało niewielką grupę 17 pacjentów ze zdiagnozowanym TNBC i złym rokowaniem. Pacjentów nie poddano selekcji w oparciu o ekspresję PD-L1. Średnia ORR
wyniosła 17.6%, co stanowi porównywalny wynik do grupy obejmującej pacjentów
z badania KEYNOTE-012, ze współistniejącą ekspresją PD-L1 i poddanych wcześniejszemu leczeniu przed wdrożeniem terapii z pembrolizumabem. Ponadto, ta strategia
terapeutyczna okazała się być bezpieczna i charakteryzowała się niskim stopniem działań
niepożądanych. Niemniej jednak, badanie to było ograniczone małą liczebnością
grupy, dlatego też niezbędną są dalsze badania kliniczne, mające na celu potwierdzenie
skuteczności klinicznej łączenia pembrolizumabu z chemioterapią [43].

7.3. Immunoterapia skojarzona z czynnikiem antyangiogennym
Jedną z cech obserwowanych w obrębie nowotworu są nieprawidłowości czynnościowe w wykształconych naczyniach krwionośnych guza, które przyczyniają się do
zmniejszenia poziomu limfocytów T efektorowych naciekających nowotwór [44].
Ponadto upośledzona perfuzja tych naczyń przyczynia się do narastającej hipoksji
w obrębie guza, która skutkuje hamowaniem aktywności immunologicznych komórek
efektorowych, promowania gromadzenia się komórek supresorowych, wydzielania
cytokin immunosupresorowych, a także wzmaga ekspresję receptorów PD-1 na powierzchni limfocytów T [45, 46]. Zgodnie z zaobserwowanymi zmianami w obrębie
mikrośrodowiska nowotworu, sugeruje się możliwość zmniejszenia immunosupresji,
poprzez „normalizację” naczyń krwionośnych tkanki nowotworowej, uzyskując w ten
sposób potencjalny efekt synergistyczny dla stosowanej immunoterapii nowotworu
[47]. W celu potwierdzenia powyższych obserwacji, przeprowadzono badanie na zwierzętach, a następnie z wykorzystaniem pacjentów ze zdiagnozowanym zaawansowanym
TNBC. Zastosowano terapię złożoną z przeciwciała anty-VEGFR2 (jako czynnik
antyangiogenny) oraz przeciwciała anty PD-1. Wykazano, że zastosowanie terapii
antyangiogennej skutkuje wzrostem ekspresji PD-1 na komórkach odpornościowych,
a w połączeniu z czynnikiem blokującym receptor PD-1 działaniem synergistycznym
zależnym od dawki [48].
W kolejnym kroku przeprowadzono badanie kliniczne 2 fazy, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kamrelizumabu (inhibitor PD-1) w połączeniu z apatynibem
(inhibitor VEGFR2) u pacjentów z zaawansowanym TNBC. Terapia ta wykazała
relatywnie wysoki odsetek obiektywnych odpowiedzi rzędu 43.3%, a także zadowalający profil bezpieczeństwa [49].
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7.4. Durvalumab w terapii neoadjuwantowej
Jak już wcześniej wspomniano, przeciwciała monoklonalne hamujące immunologiczne punkty kontrolne wykazują wyższą skuteczność w terapii łączonej z chemioterapią.
W badaniu klinicznym II fazy GeparNuevo, oceniano połączenie durwalumabu
(inhibitor PD-1) wraz ze standardową chemioterapią neoadiuwantową we wczesnym
stadium TNBC. W badaniu tym, pacjenci zostali poddani randomizacji pod względem
limfocytów naciekających nowotwór. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia
chemioterapią pacjenci otrzymali durwalumab lub placebo w monoterapii, a następnie
durwalumab lub placebo (co 4 tygodnie) i nab-paklitaksel (co tydzień) przez 12
tygodni, po czym durwalumab lub placebo i epirubicynę/cyklofosfamid (EC) (4 cykle).
Zastosowanie durwalumabu w terapii skojarzonej z nab-paklitakselem i EC wykazało
wyższy wskaźnik patologicznej odpowiedzi całkowitej (pCR, ang. pathological complete
response), niż w grupie otrzymującej placebo (odpowiednio 53,4% w porównaniu do
44,2%), jednak bez istotności statystycznej (P = 0,287). Niemniej jednak, pacjenci,
którzy otrzymali durwalumab w monoterapii, dwa tygodnie przed wdrożeniem głównego leczenia, wykazali wyższy wskaźnik pCR, niż grupa kontrolna (61.0% w porównaniu do 41.4%, P = 0.035). Tak więc, wyniki te wskazują na potencjalne korzyści
wynikające z zastosowania durwalumabu w terapii łączonej z cytostatykami, takimi jak
antracykliny i taksany, w szczególności u pacjentów wcześniej leczonych durwalumabem [50].

7.5. Niwolumab
Niwolumab, jest kolejnym lekiem biologicznym, z grupy przeciwciał monoklonalnych, skierowanym przeciwko immunoregulatorowemu receptorowi PD-1 zlokalizowanemu na powierzchni limfocytów T. Pomimo licznych wskazań w leczeniu niektórych
nowotworów, badania dotyczące zastosowania niwolumabu w terapii TNBC są ograniczone. W ostatnim czasie, w pierwszym etapie badania klinicznego II fazy TONIC,
niwolumab wykazał wysoką skuteczność kliniczną wśród pacjentów z przerzutowym
TNBC. Badanie to obejmowało 67 pacjentów, których podzielono na 5 grup, pierwszą –
kontrolną z 2-tygodniowym okresem oczekiwania, natomiast pozostałe cztery obejmowały pacjentów, którzy otrzymali leczenie indukcyjne składające się z napromieniowania, małej dawki cyklofosfamidu, cisplatyny lub doksorubicyny przez 2 tygodnie.
Następnie, po zastosowaniu tego krótkotrwałego leczenia, terapię kontynuowano przez
8 tygodni, podając niwolumab w trzech cyklach. Odsetek pozytywnych odpowiedzi,
w obrębie całej populacji, po pełnej kuracji wyniósł 20%. Dodatkowo średnia przeżycia
wolnego od progresji wyniosła 1,9 miesiąca. Najlepsze wyniki uzyskano w grupach,
w których podano cisplatynę i doksorubicynę, ORR wynosił odpowiednio 23% i 35%.
Ponadto, u pacjentów, u których zastosowano te dwa chemioterapeutyki, zaobserwowano
zwiększoną ekspresję genów związanych z regulacją układu odpornościowego poprzez
szlaki PD-1/PD-L1, co również wskazuje na większe prawdopodobieństwo uzyskania
odpowiedzi na leczenie inhibitorem szlaku PD-1. Tak więc, wyniki te potwierdzają
wcześniejsze doniesienia, wskazujące na immunomodulujące korzyści wynikające
z włączenia wstępnego leczenia chemioterapią, tj. cisplatyną i doksorubicyną, których
mechanizm działania pozwala uzyskać korzystniejsze mikrośrodowisko w obrębie
nowotworu oraz zapewnia lepszą i trwałą odpowiedź na niwolumab, jak również
korzyści kliniczne wynikające z takiej strategii terapeutycznej [51].
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7.6. Awelumab
Awelumab jest inhibitorem szlaku PD-1/PD-L1. Charakterystyczną cechą wyróżniającą go spośród innych przeciwciał monoklonalnych badanych w leczeniu TNBC,
jest jego złożony mechanizm działania. W badaniach przedklinicznych, awelumab
wykazał dodatkową zaletę polegającą na zdolności do niszczenia ludzkich komórek
nowotworowych poprzez indukowanie cytotoksyczności komórkowej zależnej od
przeciwciał (ADCC, ang. antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) [52, 53].
W przeprowadzonym badaniu in vitro w celu oceny mechanizmu ADCC indukowanego
przez awelumab na liniach komórkowych TNBC o zróżnicowanej ekspresji PD-L1
zaobserwowano, że awelumab wykazał aktywność przeciwnowotworową w stosunku
do komórek TNBC niezależnie od szlaku PD-1/PD-L1. Ponadto zwiększył on śmiertelność komórek TNBC poprzez wzrost cytotoksyczności za pośrednictwem komórek
NK. Dodatkowo, komórki nowotworowe wykazujące wyższą ekspresję PD-L1
cechowały się zwiększoną wrażliwością na mechanizm ADCC. Wykazano również, że
wprowadzenie dodatkowych czynników, takich, jak interleukina 2 oraz interleukina 15
spotęgował działanie awelumabu poprzez wzrost aktywności komórek NK, tj.
wzmożonej ilości uwalnianych cytokin, wyzwalanych przez awelumab, prowadząc
w ten sposób do lizy komórek nowotworowych [54]. Niemniej jednak, w warunkach
klinicznych, u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi awelumab w monoterapii nie
wykazał spektakularnych rezultatów. Do pierwszej fazy badania klinicznego JAVELIN
włączono 168 pacjentów z różnymi podtypami raka piersi. Populacja ta obejmowała 58
pacjentów z TNBC. Wstępne leczenie wszystkich pacjentów stanowiło średnią wcześniejszych trzech terapii z powodu choroby przerzutowej. Wśród pacjentów z TNBC 50%
z nich było wcześniej leczonych co najmniej 2 liniami terapii z powodu choroby
przerzutowej. Całkowity odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 3,0%, natomiast
w podgrupie pacjentów z TNBC 5,2%. Ponadto odsetek pacjentów w całej populacji
z guzami PD-L1-dodatnimi osiągnął znacznie wyższy ORR w porównaniu z pacjentami
bez ekspresji PD-L1 odpowiednio 16,7% w porównaniu do 1,6% oraz 22,2% w porównaniu do 2,6% w podgrupie TNBC [55].

7.7. Cemiplimab
Cemiplimab jest przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG4 hamującym szlak PD-1.
W badaniu klinicznym wśród pacjentów z nowotworem płaskonabłonkowym skóry
wykazał bezpieczeństwo oraz wysoką skuteczność. Lek ten obecnie jest zarejestrowany
w Stanach Zjednoczonych – może być stosowany u dorosłych pacjentów z przerzutowym, bądź miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym skóry [56].
Niemniej jednak, do chwili obecnej badania oceniające bezpieczeństwo i skuteczność
cemiplimabu w immunoterapii TNBC są w fazie badań klinicznych i nie są jeszcze
dostępne.

7.8. Tremelimumab
Tremelimumab jest jednym z pierwszych inhibitorów szlaku sygnałowego CTLA-4.
To przeciwciało monoklonalne klasy IgG2 posiada potencjalne działanie przeciwnowotworowe poprzez blokowanie receptora CTLA-4, obecnego na powierzchni aktywnych limfocytów T, uniemożliwiając jego interakcję z ligandem prezentowanym na
komórkach APC B7-1 oraz B7-2. Zablokowanie szlaku sygnałowego CTLA-4 (hamu240

Współczesna immunoterapia w leczeniu Potrójnie Negatywnego Raka Piersi

jącego limfocyty T) prowadzi do wiązania się białka CD28 (aktywującego limfocyty T)
prezentowanego na powierzchni komórek T z białkiem B7-1/2. Tak więc, zastosowanie tremelimumabu pozwala na zmniejszenie hamowania komórek T, prowadząc do
wzrostu ich aktywności efektorowej w walce z komórkami nowotworowymi [57].
Obecnie, jego profil bezpieczeństwa oraz skuteczność przeciwnowotworowa jest badana
w wielu typach nowotworów. Lek ten został oceniony między innymi u pacjentów ze
zdiagnozowanym HR-dodatnim, przerzutowym rakiem piersi w połączeniu ze steroidowym inhibitorem aromatazy – eksemestanem. W tym badaniu klinicznym, tremelimumab w terapii skojarzonej był dobrze tolerowany ze stabilną odpowiedzią przez
≥12 tygodni u 42% pacjentów. Dodatkowo zaobserwowano immunomodulacyjną
aktywność tremelimumabu, związaną ze zwiększoną ekspresją indukowanego kostymulatora na limfocytach T CD4+ i CD8+ (ICOS, ang. inducuble T-cell costimulatory),
a także zmniejszoną liczbą limfocytów T regulatorowych FoxP3+ [58]. Ponadto
w przeprowadzonym badaniu klinicznym I fazy mającym na celu zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności tremelimumabu w połączeniu z radioterapią u pacjentów
z przerzutowym rakiem piersi potwierdzono bezpieczeństwo i dobrą tolerancję działań
niepożądanych, takich jak limfopenia, zmęczenie i wysypka. Nie zaobserwowano
obiektywnych odpowiedzi. Najbardziej znaczącą odpowiedzią była stabilizacja choroby.
Przeżycie wolne od progresji wyniosło 1,5 miesiąca, a przeżycie całkowite 50,8
miesiąca. Jednak należy zaznaczyć, że do badania włączono jedynie 6 pacjentów, 5
z nich z HR-dodatnim, przerzutowym BC oraz jedną pacjentkę z TNBC [59].

7.9. Ipilimumab
Ipilimumab jest drugim antagonistą receptora CTLA-4, badanym obecnie jako
potencjalna opcja immunoterapeutyczna w leczeniu TNBC. W obecnym czasie ipilimumab jest zatwierdzony przez FDA w leczeniu czeraniaka, raka nerkowokomórkowego, raka jelita grubego, raka wątrobowokomórkowego, niedrobnokomórkowego
raka płuc oraz złośliwego międzybłoniaka opłucnej [60, 61]. Pomimo wielu badań
klinicznych z zastosowaniem ipilimumabu w terapii nowotworów, mniej liczne są te
skupiające się na skuteczności oraz toksyczności tego leku w leczeniu raka piersi,
w szczególności TNBC. Badanie in vitro wykazało, że zablokowanie szlaku CTLA-4
przez ipilimumab, nasila uwalnianie interleukiny 2 przez komórki nowotworowe regulując jednocześnie mikrośrodowisko guza oraz zwiększając aktywność układu immunologicznego w walce z rakiem [62]. W badaniu klinicznym, przeprowadzonym na grupie
29 pacjentów, u których zdiagnozowano nawrót nowotworu złośliwego, po jednorazowej infuzji ipilimumabu, zaobserwowano wzrost ekspresji CTLA-4 (najprawdopodobniej z powodu wzmożonej aktywności limfocytów T), jak również zwiększonego
poziomu aktywnych komórek T bez istotnych zmian w populacji limfocytów T
regulatorowych [63]. W przeprowadzonym badaniu pilotażowym obejmującym 19
pacjentów z rakiem piersi 12 z nich otrzymało ipilimumab; 6 pacjentów w monoterapii
oraz 6 pacjentów w połączeniu z krioablacją. Po zastosowaniu terapii skojarzonej,
zaobserwowano wzrost limfocytów T CD4+ oraz CD8+, jak również zwiększony
stosunek limfocytów T CD8+ do limfocytów regulatorowych FoxP3+. Tak więc,
połączenie ipilimumabu z krioablacją może stanowić potencjalny punkt zaczepienia
i przyczynić się do osiągnięcia korzyści w terapii przeciwnowotworowej wynikających
z zastosowania tej strategii [64].
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8. Wnioski
Immunoterapia jest bez wątpienia przełomowym osiągnięciem mającym duży
wpływ na poprawę stanu klinicznego wielu pacjentów, a także może stanowić szansę
na zmianę życia kolejnych pacjentów zmagających się z wysoce agresywnym typem
raka piersi. Immunosupresorowe punkty kontrolne są notorycznie wykorzystywane
przez nowotwór do tłumienia odpowiedzi immunologicznej i uniknięcia śmierci zależnej
od limfocytów T cytotoksycznych. Zastosowanie inhibitorów immunologicznych
punktów kontrolnych pozwala wzmocnić odpowiedź immunologiczną w celu zniszczenia komórek rakowych. Obecne badania podkreślają konieczność łączenia immunoterapeutycznych przeciwciał monoklonalnych w różnych schematach w celu zwiększenia ich skuteczności i korzyści klinicznych. Ponadto istnieje silna potrzeba wdrożenia
immunoterapii we wczesnym stadium leczenia przerzutów w celu zwiększenia ogólnego
wskaźnika odpowiedzi na leczenie [65].
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Współczesna immunoterapia w leczeniu Potrójnie Negatywnego Raka Piersi
Streszczenie
Potrójnie-Ujemny (Negatywny) Rak Piersi (TNBC) jest podtypem nowotworu piersi charakteryzującym
się brakiem ekspresji receptorów estrogenu, progesteronu oraz naskórkowego czynnika wzrostu HER2.
Rak ten stanowi 15-20% wszystkich przypadków nowotworu piersi i występuje szczególnie często u pacjentów poniżej 40 roku życia, jak również z towarzyszącą mutacją genu BRCA1. Jest to wyjątkowo
agresywny nowotwór wykazujący szybki wzrost oraz wczesne tworzenie przerzutów, przy czym jego złe
rokowanie odzwierciedla statystyczna długość życia po zdiagnozowaniu przerzutowego TNBC, wynosząca
8-15 miesięcy. Jak dotąd, brak specyficznych uchwytów terapeutycznych w obrębie TNBC zawężał
możliwości lecznicze do klasycznej chemioterapii. Ideą wykorzystania humanizowanych przeciwciał
monoklonalnych, jako inhibitorów immunosupresorowych punktów kontrolnych wykorzystywanych przez
nowotwór do ucieczki spod kontroli układu immunologicznego, jest ograniczenie immunotolerancji i skierowanie zintensyfikowanej odpowiedzi przeciwnowotworowej zależnej od układu odpornościowego.
Mnogość ostatnio przeprowadzonych badań dostarczyła wielu dowodów na bezpieczeństwo oraz korzyści
kliniczne immunoterapii z zastosowaniem humanizowanych przeciwciał monoklonalnych w walce z wieloma
rodzajami nowotworów, w tym z TNBC. W szczególności badania kliniczne 3 fazy, tj. IMpassion 130,
KEYNOTE-355 oraz KEYNOTE-522 skutkowały zatwierdzeniem przez amerykańską Agencję Żywności
i Leków – atezolizumabu oraz pembrolizumabu w terapii TNBC. Celem pracy było przedstawienie
ogromnego potencjału immunoterapii wykorzystującej przeciwciała monoklonalne, skierowane przeciwko
immunosupresorowym punktom kontrolnym, takie jak: atezolizumab, avelumab, durvalumab, pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab, w walce z wyjątkowo trudnym w leczeniu
TNBC, zarówno w monoterapii, jak i w bardziej złożonych strategiach terapeutycznych
Słowa kluczowe: Potrójnie-Negatywny Rak Piersi, Immunoterapia

Modern immunotherapy in the treatment of Triple-Negative Breast Cancer
Abstract
Triple-Negative Breast Cancer is a subtype of breast cancer characterized by the lack of expression of
estrogen receptors, progesterone receptors, as well as human epidermal growth factor receptor 2. This
cancer accounts for 15-20% of all breast cancers and is especially common in patients under 40 years of
age, as well as with the occurring BRCA1 mutation. In addition, this tumor displays aggressive features,
such as rapid growth and early metastasis formation. Its poor prognosis is reflected in the statistical life
expectancy after diagnosis of metastatic TNBC, amounting to 8-15 months. So far, the lack of targeted
therapy narrowed therapeutic possibilities to classic chemotherapy. The idea behind the use of humanized
monoclonal antibodies, as inhibitors of immunosuppressive checkpoints used by the tumor to escape from
the control of the immune system, is to reduce immunotolerance and direct an intensified anti-tumor
response dependent on the immune system. The abundance of recent studies has provided numerous pieces
of evidence about the safety and clinical benefits of immunotherapy using humanized monoclonal
antibodies in the fight against many types of cancer, including TNBC. In particular, phase 3 clinical trials,
such as the IMpassion 130, the KEYNOTE-355 and the KEYNOTE-522 resulted in the approval of the
immunotherapeutic agents, such as atezolizumab and pembrolizumab by the US Food and Drug
Administration in TNBC therapy. This study aims to present the huge potential of immunotherapy using
monoclonal antibodies directed against immunosuppressive checkpoints, such as: atezolizumab, avelumab,
durvalumab, pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab, in the fight against
extremely difficult-to-treat TNBC, in monotherapy, as well as in more advanced therapeutic strategies.
Keywords: Triple-Negative Breast Cancer, Immunotherapy
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