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Paulina Dudek1, Agnieszka Malik2, Monika Pytka3 

Znaczenie osi mózgowo-jelitowej w depresji 

1. Wprowadzenie 

Depresja jako choroba jest powszechnie występującym zaburzeniem psychicznym 

charakteryzującym się objawami takimi jak obniżony nastrój, anhedonia, zmęczenie, 

niepokój, drażliwość, bezsenność, zmieniony apetyt i myśli samobójcze. Częstotliwość 
jej występowania wzrasta w ostatnich latach – na zaburzenia depresyjne cierpi 300 

milionów ludzi na całym świecie. Depresja została zaliczona do 10 najczęstszych chorób 

powodujących niesprawność, co potwierdza, jak głęboko wpływa na jakość życia cho-

rych i ich rodzin na całym świecie [1, 2]. 
Etiologia leżąca u podstaw tego zaburzenia pozostaje nie do końca wyjaśniona,  

a w związku z niską skutecznością dotychczasowego leczenia badacze poszukują nowych 

hipotez wyjaśniających mechanizmy jego patogenezy. Badania ostatnich lat wykazały, 
że mikrobiom jelitowy wpływa na funkcje mózgu i stan psychiczny gospodarza poprzez 

oś jelitowo-mózgową, a dysbioza jelitowa jest powiązana z kilkoma chorobami psy-

chicznymi, w tym z zaburzeniami depresyjnymi. Zwiększona przepuszczalność jelit –

spowodowana przewlekłym stresem, niewłaściwą dietą lub przyjmowanymi lekami – ini-
cjuje napływ metabolitów wytwarzanych przez drobnoustroje, a powstałe zapalenie ogólno-

ustrojowe może prowadzić do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym i zwiększyć 

odczuwany lęk [2-4]. 
Poznanie fizjologii osi mózgowo-jelitowej i mechanizmów, za pomocą których mi-

krobiota jelitowa i stan zapalny wpływają na rozwój depresji, mogłoby okazać się jednym 

z ważnych czynników prowadzących do zrozumienia patogenezy tego schorzenia [3, 4].  

2. Fizjologiczne podłoże depresji 

2.1. Oś mózgowo-jelitowa 

Badania wskazują na związek między stanem jelit a funkcjonowaniem umysłu, nazy-

wając połączenie to osią mózgowo-jelitową. W tę dwukierunkową komunikację zaanga-
żowany jest układ nerwowy, immunologiczny, endokrynny oraz mikrobiota jelitowa [2, 5]. 

2.2. Układ immunologiczny  

Błona śluzowa przewodu pokarmowego jest narażona na ciągły kontakt z drobno-

ustrojami, niestrawionymi resztkami pożywienia i potencjalnie szkodliwymi czynnikami. 
Bariera jelitowa i ulokowane w niej komórki odpornościowe muszą utrzymać home-

ostazę organizmu, zapewniając przepuszczalność dla składników odżywczych, płynów, 

jonów, jednocześnie zapobiegając przedostaniu się patogenów. Dlatego to właśnie jelita 

 
1 paulina.dudek.kontakt@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.  
2 agnieszka.malik@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk 
o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
3 monika.pytka@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk 
o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
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są największym skupiskiem komórek odpornościowych – 70% komórek limfatycznych 

znajduję się w warstwie nabłonkowej jelit [6]. 

Główną rolę w reakcji układu odpornościowego odgrywają kępki Peyera, które kon-
trolują stan równowagi między drobnoustrojami jelitowymi oraz odpowiedź immunolo-

giczną, a w ich wnętrzu zlokalizowane są m.in. limfocyty i komórki dendrytyczne. Me-

chanizm odporności rozpoczyna się w momencie, kiedy komórka dendrytyczna wykrywa 

antygen. Następnie łączy się ona z limfocytem T, tworząc komórkę Treg, która 
transportowana jest do kosmków jelitowych przez układ limfatyczny z wytworzeniem 

interleukiny 10 mającej za zadanie stłumić stan zapalny. Jednak w sytuacji, kiedy pato-

genów jest zbyt wiele, a powyższy mechanizm nie jest w stanie w pełni zapobiec inwazji, 
komórki dendrytyczne wytwarzają cytokiny prozapalne, m.in. Il-6, TNF-α, interferon γ, 

prowadząc do uogólnionej reakcji zapalnej [7]. 

U pacjentów z depresją poziom cytokin prozapalnych był podwyższony w porów-
naniu z osobami zdrowymi. Metaanaliza wykazała, że u około ¼ osób z depresją istniały 

objawy niskiego stopnia zapalenia, a ponad połowa miała nieznacznie podwyższony 

poziom białka c-reaktywnego. Doniesienia te mogą świadczyć o istotnej roli czynników 

zapalnych w rozwoju depresji [7, 8]. 

2.3. Układ dokrewny 

Nadrzędną rolą układu dokrewnego jest wydzielanie hormonów. W patofizjologii de-

presji największe znaczenie ma oś podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA). Czynnikiem 

stymulującym do rozpoczęcia działania wspomnianej osi jest stres, który potocznie 
rozumiany jest jako niepokój psychiczny. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że organizm 

odczuwa stres nie tylko w momencie napięcia psychicznego, ale również podczas prze-

wlekłych stanów zapalnych, zaburzeń trawienia i wchłaniania, niedoboru i złej jakości 

snu, a także w związku z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi [9]. 
Pod wpływem czynnika stresowego pobudzane są neurony jądra pasma samotnego 

w mózgu, stymulując podwzgórze do uwalniania kortykoliberyny (CRH). Następnie 

CRH wraz z krwią dostaje się do przysadki, stymulując wytwarzanie kortykotropiny 
(ACTH). Ostatnim etapem jest sekrecja glikokortykosteroidów, m.in. kortyzolu (przez 

nadnercza), który ma za zadanie utrzymać organizm w stanie mobilizacji. Po ustąpieniu 

czynnika szkodliwego oś zostaje wyciszona. Patofizjologiczny okazać się może jego 
chronicznie podwyższony poziom, wynikający z przewlekłego narażenia na czynniki 

stresowe. Zjawisko to obserwuje się u pacjentów z depresją, co wskazywać może na 

dysfunkcje w osi HPA [10, 11]. 

Wpływ na aktywność i możliwe patologiczne działanie tego układu mogą mieć czynniki 
zapalne – aktywacja zapoczątkowana przez cytokiny prozapalne, a także mikrobiota jeli-

towa, która jest elementem dwukierunkowego oddziaływania osi mózg–jelita. Badania 

sugerują, że modyfikacje mikrobiomu jelitowego mogą być istotne w terapii zaburzeń 
neuroendokrynnych [11].  

2.4. Układ nerwowy 

Główną drogą w komunikacji mózg–jelita na poziomie nerwowym jest nerw błędny, 

a system odbierania i przekazywania sygnałów jest złożonym mechanizmem działającym 
na wielu płaszczyznach. Z przewodu pokarmowego informacje docierają do włókien do-

środkowych, a następnie włóknami odśrodkowymi – do mózgu. Ważne w tym przekazie 
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jest to, że 80-90% informacji płynie z jelit do mózgu, a wraca jedynie 10-20%, na pod-

stawie czego można przypuszczać, jak niezwykle istotne są bodźce, które docierają 

z jelit. Ponadto nerw błędny jest niezbędny do inicjacji działania osi HPA, która ma 
związek z zapalną teorią depresji. Cytokiny zapalne mogą przyczyniać się do aktywacji 

włókien aferentnych, co prowadzi do pobudzenia neuronów jądra pasma samotnego 

w mózgu, a w następstwie w osi podwzgórze–przysadka–nadnercza [11, 12]. 

Istotną rolę w komunikacji i prawdopodobnych skutkach dla zdrowia psychicznego 
odgrywa jelitowy układ nerwowy (ENS) rozciągający się wzdłuż przewodu pokarmowego. 

Początek znajduję się w błonie śluzowej, gdzie zakotwiczone są zakończenia neuronów, 

a koniec to połączenie z nerwem błędnym. Oprócz podstawowych zadań ENS odpo-
wiedzialny jest za reakcję immunologiczną, wykrywanie neuroprzekaźników i metabo-

litów wytwarzanych przez bakterie, a także składników żywności. Uważa się, że ENS 

posiada 100 milionów neuronów, co jest ilością porównywalną z rdzeniem kręgowym, 
a niektórzy autorzy sugeruję, że ich liczba może sięgać nawet 100-500 milionów [2, 12, 13]. 

Układ nerwowy to jedna ze składowych osi mózgowo-jelitowej mającej związek 

z depresją. Fizjologiczne podstawy wyjaśniają, że usytuowanie ENS pozwala na dostęp 

do mikrobioty jelitowej zarówno pożytecznej, jak i patogennej oraz jej metabolitów, 
układu immunologicznego, a także sygnałów z układu hormonalnego. Informacje prze-

kazywane przez nerw błędny trafiają do mózgu, wpływając na stan psychiczny. Rozwa-

żania te sugerują, że zaburzenie homeostazy w funkcjonowaniu któregokolwiek z wyżej 
opisanych układów może przyczyniać się do depresji [2].  

2.5. Serotonina 

To jeden z głównych neuroprzekaźników w organizmie człowieka. Powstaje z L-tryp-

tofanu, aminokwasu egzogennego, który tylko w ilości 1-2% jest przekształcany do 

serotoniny. Wytwarzana zostaje w komórkach enterochromafinowych (EC) przewodu 
pokarmowego. Na uwagę zasługuje fakt, że 95% serotoniny znajduje się w jelitach, 

a jedynie 5% w mózgu. Dodatkowo transporter selektywnego wychwytu zwrotnego sero-

toniny (SERT), który wprowadza serotoninę do tkanek mózgu, obecny jest również 
w komórkach jelitowych, a na jego ekspresję wpływ mogą mieć bakterie [14]. 

Serotonina (5-HT) potocznie nazywana jest hormonem szczęścia, gdyż działa 

w obrębie układu nerwowego, a jej podstawowym zadaniem jest kontrola emocji. Ponadto 
razem z melatoniną odpowiedzialna jest za prawidłowy sen, który u osób z depresją 

może być zaburzony. Badania dotyczące znaczenia jej niskiego poziomu sugerują, że 

jest to tylko jedna z przyczyn choroby. Angoa-Perez i in. wykazali, że myszy genetycz-

nie pozbawione serotoniny w mózgu nie wykazywały zachowań depresyjnych. Z kolei 
Sachs i in. dowiedli, że myszy z 60-80% zmniejszeniem 5-HT w mózgu przejawiały 

zwiększoną podatność na stres i prezentowały objawy depresyjne [15, 16]. 

Naukowcy poszukują nowych teorii, zwłaszcza że leki z grupy selektywnych inhibi-
torów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), powszechnie stosowane w leczeniu depresji, 

nie przynoszą zadowalających efektów. Na modelu zwierzęcym udowodniono, że 

przeciwdepresyjne działanie SSRI zostało zniwelowane po zabiegu przecięcia nerwu 
błędnego, głównej drogi łączącej mózg z jelitami. Wnioski te sugerują, że stymulacja 

osi mózgowo-jelitowej może być istotną drogą terapeutyczną depresji [17].  
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3. Rola mikrobioty w patogenezie depresji 

Mikroflora jelitowa to zespół organizmów, na który składają się bakterie, wirusy 

i grzyby – szacuje się, że ich liczba w jelitach wynosi 1013-1014. Ponad 99% populacji 

bakteryjnej stanowią 4 grupy: głównie Firmicutes, Bacteroidetes, dodatkowo także 
Proteobacteria i Actinobacteria. Działanie flory bakteryjnej w organizmie obejmuje 

wiele płaszczyzn. Jej nadrzędną rolą jest uszczelnianie bariery jelitowej poprzez kontrole 

wydzielania śluzu, wpływ na nabłonek i działania konkurencyjne z patogenami. Mikro-

biota stymuluje odpowiedź immunologiczną – ma wpływ na dojrzewanie układu odporno-
ściowego i GALT. Ponadto syntetyzuje witaminy, hormony, odpowiada za transformacje 

kwasów żółciowych i usuwanie toksyn z organizmu. Dodatkowo wytwarza neuroprze-

kaźniki i neuromodulatory, które mogą mieć wpływ na układ nerwowy, stany emocjonalne 
i zachowanie [18]. 

Skład mikrobiomu jelit kształtuje się i dojrzewa w ciągu pierwszych 36 miesięcy 

i zmienia się na przestrzeni życia. Wpływ ma na to wiele czynników, m.in. rodzaj porodu, 
sposób karmienia, genetyka, dieta i czynniki środowiskowe. Powszechnie uważa się, że 

drobnoustroje zasiedlają jelita noworodków w momencie porodu mikrobiotą z dróg 

rodnych bądź ze skóry matki. Badania wykazują jednak obecność bakterii w płynie 

owodniowym, krwi pępowinowej, łożysku i smółce, udowadniając, że kolonizacja 
rozpoczyna się już w macicy. Mikrobiota jelitowa jest niezbędna w początkowym etapie 

życia do rozwoju plastyczności mózgu, a wszelkie przejawy dysbiozy mogą mieć wpływ 

na zdrowie psychiczne [19]. 
Mikrobiota odgrywa istotną rolę w patogenezie depresji. Przeszczep mikroflory od 

pacjentów z depresją myszom spowodował zachowania podobne do lęku i depresji, co 

sugerować może istotny wpływ bakterii jelitowych na zdrowie psychiczne. Mechanizm 

ten działać może na drodze hormonalnej, immunologicznej i endokrynnej [20]. 

3.1. Metabolity bakterii 

Metabolity są głównym czynnikiem, za pomocą którego bakterie jelitowe wpływają 

na zdrowie psychiczne. Mogą oddziaływać lokalnie w środowisku żołądkowo-jelitowym 

oraz na ściany przewodu pokarmowego. Istnieje także możliwość, że zostaną wchłonięte 
do krwiobiegu i razem z krwią krążącą dostaną się do odległych narządów, w tym mózgu. 

Podstawowy mechanizm ich działania polega na aktywacji aferentnych włókien nerwu 

błędnego, stymulacji układu immunologicznego, a także łączeniu się z receptorami wielu 
narządów i wpływaniu na ich funkcjonowanie [21]. 

3.1.1. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA) 

Short-chain fatty acids (SCFA) to kwasy monokarboksylowe – metabolity wytwarzane 

przez bakterie, głównie z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus, na drodze fermen-

tacji błonnika pokarmowego i skrobi opornej w okrężnicy. Do grupy tej należą kwasy: 
masłowy, propionowy i octowy, a ich ilość wytwarzana w ciągu dnia zależy od zawar-

tości niestrawnych polisacharydów w diecie, składu mikroflory i pasażu jelitowego. Po 

wytworzeniu trafiają do kolonocytów – komórek nabłonkowych jelit, a nadmierne ilości 
transportowane są z krążeniem wrotnym do hepatocytów w wątrobie. Ich nadrzędną 

funkcją jest zapewnienie ciągłości bariery jelitowej, stymulacja wydzielania śluzu i odży-

wanie komórek nabłonkowych. Ponadto łączą się z receptorami komórek enteroendo-
krynnych, biorąc tym samym udział w wydzielaniu hormonów jelitowych, między 
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innymi peptydu YY, kwasu γ-aminomasłowego i serotoniny, które następnie docierają 

do ośrodkowego układu nerwowego. Zaangażowane są również w kontrolę odpowiedzi 

immunologicznej. Badania wykazują, że myszy wolne od bakterii wykazują niższe stężenie 
SCFA i tym samym niższą ilość komórek Treg. Efekt ten jest niwelowany po doustnym 

podaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, co sugeruje, że są one zdolne do 

indukowania różnicowania komórek odpornościowych [22, 23]. 

Mikrobiota za pomocą SCFA stymuluje integralność bariery krew–mózg (BBB). 
Główną funkcją BBB jest kontrola przenikania cząsteczek i składników odżywczych 

z krążenia do mózgu, a jej prawidłowa przepuszczalność jest istotna dla zachowania 

homeostazy ośrodkowego układu nerwowego i tym samym całego organizmu. Myszy 
pozbawione mikroflory miały zwiększoną przepuszczalność bariery związaną ze zmniej-

szoną ilością białek ścisłego połączenia – okludyny i klaudyny-5. Po skolonizowaniu jelit 

bakteriami wytwarzającymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe zwiększyła się ilość 
białek integralnych i uszczelniona została bariera krew–mózg. Wyniki te potwierdzają 

znaczenie mikroflory w rozwoju mózgu, a także udowadniają, że niekorzystne efekty 

mogą być odwracalne po kolonizacji drobnoustrojami [24]. 

Prawidłowy rozwój układu nerwowego jest niezbędny do funkcjonowania społecz-
nych, emocjonalnych i poznawczych obszarów w życiu człowieka. Kluczową rolę 

w kontroli rozwoju sieci neuronów odgrywają komórki mikrogleju, na które wpływ mogą 

mieć SCFA. Badania wykazują, że u zwierząt germfree obecne jest zahamowanie tego 
obszaru, ale podanie mieszaniny kwasów octowego, propionowego i masłowego wspo-

magało dojrzewanie tego ośrodka w mózgu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że badania 

przeprowadzane są na zwierzętach i ich znaczenie w terapii ludzi nie jest w pełni 

poznane. Niemniej jednak modyfikacje dietetyczne i suplementacja mogą być obiecującą 
metodą leczenia depresji [22]. 

3.1.2. Lipopolisacharyd (LPS) 

Lipopolisacharyd jest endotoksyną znajdującą się na powierzchni ściany komórkowej 

bakterii gram-ujemnych, których przerost można obserwować w dysbiozie jelitowej. Ma 
zdolności wywoływania uogólnionego stanu zapalnego. Mechanizm jego wpływu na 

zdrowie psychiczne określić można mianem błędnego koła – łączącego działanie czynników 

zapalnych i mikrobioty. Dysbioza przyczynia się do wzrostu przepuszczalności bariery 
jelitowej i tym samym uwalniania LPS do krwiobiegu. Uaktywniają się następnie 

cytokiny zapalne, które w połączeniu z niedostateczną ilością krótkołańcuchowych 

kwasów tłuszczowych zwiększają przepuszczalność bariery krew–mózg. LPS może 

dostać się do mózgu i oddziaływać na centralny układ nerwowy przez aktywację ciała 
migdałowatego – obszaru odpowiedzialnego za emocje. Badania z udziałem mężczyzn 

wykazują, że po podaniu LPS wzrasta poziom interleukin prozapalnych, kortyzolu 

i noradrenaliny. Ponadto następuje spadek nastroju i wzrost poziomu lęku. Wyniki 
wskazują na istotną rolę zarówno stanu zapalnego, jak i mikrobioty w indukowaniu 

zachowań depresyjnych [18, 25]. 

3.1.3. Neuroprzekaźniki 

Neuroprzekaźniki to cząsteczki, za pomocą których przenoszone są sygnały między 
neuronami, a ich ilość i dostępność może być modyfikowana przez mikrobiotę jelitową. 

Jest ona w stanie stymulować komórki enterochromafinowe do produkcji serotoniny za 
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pomocą SCFA, a także zmieniać dostępność tryptofanu – prekursora 5-HT. Ponadto wytwa-

rza własne neuroprzekaźniki: Lactobacillus – acetylocholinę i kwas γ-aminomasłowy 

(GABA), Bifidobacterium – GABA, Escherichia coli – serotoninę i dopaminę. Naukowcy 
uważają, że cząsteczki te nie docierają do mózgu, a ich wpływ na stan psychiczny jest 

związany z miejscowym działaniem w przewodzie pokarmowym. Zwierzęta wolne od 

bakterii wykazują niższe stężenie neuroprzekaźników, jednak zwiększenie serotoniny 

w jelitach nie przekłada się na zwiększenie jej w centralnym układzie nerwowym. Cząstecz-
ki sygnałowe mogą działać na stan emocjonalny pośrednio, przez modulowanie układu 

odpornościowego. GABA ma właściwości łagodzące zapalenie jelit, a także działa 

przeciwlękowo i uspokajająco. Badania udowadniają, że po podawaniu probiotyków 
zmniejsza się stężenie cytokin prozapalnych. Działanie neuroprzekaźników wytwarza-

nych przez bakterie nie jest do końca poznane, ale analizy z wykorzystaniem bakterii je 

wytwarzających sugerują, że może to być kolejny obszar badań nad terapią depresji [21]. 

3.2. Psychobiotyki 

Mianem psychobiotyków określa się żywe mikroorganizmy, które spożywane w odpo-

wiednich ilościach mogą wpływać na stan psychiczny i wspomagać leczenie między 

innymi depresji, stanów lękowych. Swój efekt terapeutyczny wywierają przez odtwarzanie 

bariery jelitowej, pobudzanie komórek do produkcji mucyny i regulacje składu mikroflory. 
Ich działanie przeciwdepresyjne wiąże się ze zmniejszaniem stanu zapalnego – hamują 

uwalnianie cytokin prozapalnych przez komórki dendrytyczne, a zwiększają poziom  

Il-10. Ponadto zapobiegają wzrostowi ACTH, kortyzolu adrenaliny i noradrenaliny, co 
sugeruje, że są w stanie kontrolować nadaktywną oś HPA. Spożycie probiotyków 

wiązało się także ze zwiększonym poziomem neuroprzekaźników – serotoniny i GABA. 

Istotne jest ich działanie w obszarze psychologiczno-społecznych. Poprawiają pamięć, 

obniżają poziom lęku, zmniejszają typowe objawy depresyjne i zwiększają otwartość na 
kontakty międzyosobnicze [26]. 

Badania potwierdziły wpływ probiotyków na zdrowie psychiczne. Do najlepiej prze-

badanych szczepów z udowodnionym działaniem przeciwdepresyjnym należą: Lacto-
bacillus rhamnosus, L. casei sirota, L. brevis, L. reuteri, L. plantarum, L. helveticus, 

L. paracasei, Bifidobacterium infantis, B. breve, B. longum [27]. 

4. Czynniki zapalne 

Zapalenie ma na celu usunięcie czynnika szkodliwego dla ustroju człowieka i wpro-
wadzenie ponownego stanu homeostazy. Z fizjologicznego punktu widzenia proces ten 

jest korzystny. Zjawisko to okazuje się patofizjologiczne w momencie, gdy występuje 

przewlekle. Szczególnie wrażliwe na czynniki zapalne są ciało migdałowate i hipokamp – 

odpowiedzialne za emocje, pamięć, funkcje poznawcze, a także obszar nagrody. Me-
chanizmy wyjaśniające, w jaki sposób zapalenie może doprowadzić do obniżenia nastroju 

i zachowań depresyjnych stały się podstawą „zapalnej teorii depresji”. Obejmuje ona 

wpływ cytokin, szlaku kynureninowego oraz stresu oksydacyjnego na zdrowie psychiczne 
człowieka [28].  

4.1. Cytokiny  

Cytokiny to grupa białek uwalniana podczas odpowiedzi immunologicznej, a ich 

główną funkcją jest rozprzestrzenianie lub zahamowanie stanu zapalnego. Istotne jest to, 
że wydzielane są nie tylko przez komórki odpornościowe, ale również przez nabłonek, 
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fibroblasty i mikroglej. Badania sugerują, że mogą one odgrywać rolę w zaburzeniach 

psychicznych. Głównym obszarem niekorzystnych działań jest bariera krew–mózg 

(blood–brain–barrier). Stan zapalny prowadzi do zwiększonej przepuszczalności BBB, 
umożliwiając wnikanie do mózgu czynników zapalnych – odnotowano podwyższone 

poziomy IL-1β, IL-6 i TNF-α w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z depresją. 

Zapalenie w ośrodkowym układnie nerwowym (OUN) doprowadzić może do uszkodzenia 

neuronów i zmian w funkcjonowaniu najważniejszych obszarów. Działanie cytokin 
skierowane jest przeciwko neuroprzekaźnikom – zmniejszają dostępność serotoniny, 

noradrenaliny, dopaminy i melatoniny, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania 

układu nerwowego i tym samym zdrowia psychicznego. Zwiększają również aktywność 
enzymu dioksygenazy indoloaminy (IDO), przyczyniając się tym samym do mniejszej 

produkcji serotoniny na rzecz związków neurotoksycznych. Osłabiają sygnalizacje 

kwasu γ-aminomasłowego i acetylocholiny. Cytokiny zwiększają także aktywność osi 
HPA, podnosząc poziom kortyzolu. Badania dotyczące poziomu cytokin u pacjentów 

z depresją wskazują na podwyższony poziom interleukiny 6, 10, 12, 13 oraz czynnika 

martwicy nowotworu typu alfa (TNF-α), natomiast stężenie interferonu gamma (IFN-γ) 

jest niższe. Wartości te są jednak niejednoznaczne i nie można stosować ich jako markerów 
w rozpoznaniu depresji. Związane jest to z faktem, że stężenia cytokin mierzone są 

w osoczu, a nie ma dowodów, że stan ten odzwierciedlony jest również w mózgu. Dodat-

kowo zwiększony poziom czynników zapalnych obserwuje się w innych schorzeniach psy-
chicznych. Badania przedkliniczne na zwierzętach sugerują, że celowanie w zapalenie 

układu nerwowego wydaje się obiecującym podejściem terapeutycznym. Korzystne 

działanie leków przeciwzapalnych potwierdziły także badania z udziałem pacjentów 

z depresją, jednak w związku z niewystarczającą ilością danych metody te nie są po-
wszechnie rekomendowane [7, 29-31]. 

4.2. Szlak kynureninowy 

Szlak kynureninowy to szlak, w wyniku którego w warunkach fizjologicznych z trypto-

fanu powstaje serotonina i melatonina. Stan zapalny może jednak modulować jej przebieg, 
doprowadzając do wytworzenia kynureniny. To toksyczny związek, który przenika 

barierę krew–mózg i może działać neurotoksycznie na różne obszary mózgu. Dzieje się 

tak za sprawą nadmiernej aktywacji enzymu IDO katalizującego proces. Konsekwencją 
może być zaburzenie nastroju, koncentracji i pamięci. Dodatkowo nieprawidłowy może 

być rytm dobowy – pacjenci z depresją często borykają się z zaburzeniami snu [28]. 

4.3. Stres oksydacyjny 

Stres oksydacyjny to stan, w którym mechanizmy obronne człowieka nie są w stanie 

usunąć nadmiaru wolnych rodników (ROS). Są one stale obecne w organizmie, a ich 
powstawanie jest nieuniknione – duża ilość wytwarzana jest między innymi podczas 

oddychania komór-kowego. Istnieją jednak endogenne mechanizmy, które minimalizują 

ich szkodliwe działanie. Stan zapalny generuje bardzo duże ilości wolnych rodników, 
z którymi organizm, przy nieodpowiedniej diecie, nie potrafi sobie poradzić. Szczególnie 

wrażliwe na działanie rodników są lipidy i tym samym ośrodkowy układ nerwowy. Osłonki 

mielinowe zbudowane są z cholesterolu, a wiele rejonów mózgu – z nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Niekorzystna reakcja utleniania lipidów może zajść szybciej 

w obecności niektórych jonów metali, takich jak: Fe3+, Cu2+, Zn2+, które obecne są w mózgu. 
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Wskazuje to na fakt, że obszary te są niezwykle narażone na uszkodzenia. Badania 

potwierdzają, że pacjenci z depresją mają podwyższony poziom markerów stresu oksy-

dacyjnego w porównaniu z grupą kontrolną [28, 32]. 

5. Podsumowanie 

Dwukierunkowa komunikacja nazywana osią mózgowo-jelitową opiera się na zło-

żonym systemie, który obejmuje powiązania nerwowe, hormonalne, immunologiczne 

i humoralne. Mikrobiota jelitowa jest elementem łączącym jelita z poznawczymi obsza-

rami mózgu. Hormony, peptydy i cytokiny uwalniane w przewodzie pokarmowym trafiają 
do krwiobiegu, przekraczają barierę krew–mózg i mogą wpływać na odczuwany lęk 

i napięcie emocjonalne [2, 3]. 

Istnieje potrzeba dalszych badań, aby potwierdzić znaczenie osi mózgowo-jelitowej 
w depresji. Mechanizmy te mogą być nowym celem terapeutycznym dla zaburzeń de-

presyjnych, a interwencje wspierające drobnoustroje jelitowe i niwelujące stan zapalny 

mogą wspomóc leczenie farmakologiczne i psychoterapię [1, 2].  
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Znaczenie osi mózgowo-jelitowej w depresji 

Streszczenie 
W związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na depresję w ostatnich latach oraz z niewystarczającą sku-
tecznością dotychczasowej terapii farmakologicznej stale poszukuje się nowych metod służących poprawie 
zdrowia pacjenta. Zainteresowania badaczy ukierunkowane są również na poszukiwanie przyczyny choroby. 
W ostatnich latach coraz częściej wskazuje się na ścisły związek między stanem jelit a funkcjonowaniem 
mózgu, nazywając to połączenie osią mózgowo-jelitową. Informacje przekazywane przez nerw błędny trafiają 
do mózgu, wpływając na zdrowie psychiczne. Zaburzenia w funkcjonowaniu jelit wiążą się z negatywnymi 
konsekwencjami dla całego organizmu. Oprócz układu neurologicznego zaangażowane w tę komunikację 
są układ immunologiczny i hormonalny oraz mikrobiota jelitowa. 

Celem pracy było przedstawienie na podstawie dostępnej literatury aktualnego stanu wiedzy z zakresu 
fizjologicznych mechanizmów, za pomocą których stan jelit wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, 
a tym samym zdrowie psychiczne.  
Poznanie fizjologii osi mózgowo-jelitowej i mechanizmów, za pomocą których mikrobiota jelitowa i stan 
zapalny wpływają na rozwój depresji, mogłoby okazać się pomocne w zrozumieniu nie tylko patogenezy tego 
schorzenia, ale także okazać się pomocne we wsparciu leczenia farmakologicznego dietoterapią. 
Słowa kluczowe: depresja, mikrobiota jelitowa, oś mózgowo-jelitowa, dieta w depresji 

The importance of the brain-gut axis in depression 

Abstract 
Due to the significant increase in the incidence of depression in recent years and the insufficient effectiveness 
of current pharmacological therapy, new methods are constantly sought to improve the patient's health. 
Researchers are also interested in looking for the cause of the disease. In recent years, the close relationship 
between the condition of the intestines and the functioning of the brain has been pointed out more and more 
often, calling this connection the brain-gut axis. Information from the vagus nerve ends up in the brain, 
affecting mental health. Disturbances in the functioning of the intestines are associated with negative 
consequences for the entire organism. In addition to the neurological system, the immune and endocrine 

systems as well as the intestinal microbiota are involved in this communication. 
The aim of the study was to present, based on the available literature, the current knowledge of physiological 
mechanisms by which the condition of the intestine influences the functioning of the nervous system, and 
thus mental health. 
Understanding the physiology of the gut-brain axis and the mechanisms by which the gut microbiota and 
inflammation influence the development of depression could be helpful in understanding not only the 
pathogenesis of this disease, but also in supporting pharmacological treatment with diettherapy. 
Keywords: depression, gut microbiota, gut-skin axis, diet in depression 
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Zaburzenia metabolizmu glukozy  

w chorobach neurodegeneracyjnych 

1. Wprowadzenie 

Choroby neurodegeneracyjne charakteryzują się postępującą utratą neuronów. Tkanka 

nerwowa ma słabe zdolności regeneracyjne, a aktualne możliwości leczenia są ograni-
czone. W związku z tym zaburzenia neurodegeneracyjne stanowią ogromny problem, 

utrudniający życie i prowadzący do śmierci milionów osób na całym świecie [1]. 

Mózg stanowi zaledwie około 2% masy ciała, ale ma ogromne zapotrzebowanie na 

energię w porównaniu do innych tkanek organizmu człowieka [2]. Znaczna część energii 
w mózgu jest wykorzystywana do utrzymywania odpowiednich gradientów jonowych, 

potencjału spoczynkowego neuronów oraz generowania potencjałów czynnościowych 

i przetwarzania informacji [3-5]. Niezbędnym substratem energetycznym dla mózgu jest 
glukoza, której znaczne ilości są wykorzystywane do utrzymywania podstawowych 

funkcji mózgu [2]. Metabolizm glukozy zapewnia energię w postaci adenozynotrójfos-

foranu (ATP, ang. adenosine triphosphate) oraz prekursory do biosyntezy neuroprze-
kaźników. Jest także powiązany ze szlakami śmierci komórki poprzez enzymy glikolityczne 

[6, 7]. Dodatkowo glikogen astrocytarny jest związany z procesem uczenia się [8], 

a mleczan odgrywa istotną rolę w tworzeniu się pamięci długotrwałej [9].  

Mózg ma wysokie zapotrzebowanie energetyczne, więc jest bardzo wrażliwy na 
wszystkie dysfunkcje metabolizmu i deficyty energetyczne. W przypadku chorób neuro-

degeneracyjnych obserwuje się zmiany funkcji metabolicznych komórek układu ner-

wowego oraz komórek obwodowych. Zmiany te dotyczą metabolizmu glukozy na szlaku 
glikolitycznym, zmiany metabolizmu lipidów, a także metabolizmu mitochondrialnego. 

Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących silną korelację pomiędzy rozregulowanym 

metabolizmem energetycznym a zaburzeniami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba 
Alzheimera (AD, ang. Alzheimer's disease), choroba Parkinsona (PD, ang. Parkinson's 

disease) i stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis). 

W związku z tym powiązanie utraty neuronów ze zmianami metabolicznymi może być 

istotnym krokiem w opracowaniu skutecznych strategii terapeutycznych [10]. 

2. Metabolizm glukozy w mózgu 

Glukoza jest kluczowym substratem energetycznym dla mózgu, ale oprócz tego do-
starcza także prekursorów do syntezy neuroprzekaźników, neuromodulatorów oraz skład-
ników komórkowych, a także jest istotna w utrzymywaniu komórkowych systemów anty-
oksydacyjnych [10]. Znaczna część energii zużywanej przez mózg jest wykorzystywana 
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do podtrzymywania aktywności synaptycznej [11]. Aż 95% glukozy, która trafia do 
mózgu, jest zużywana do produkcji ATP [12]. Zmiany w metabolizmie glukozy powo-
dują zakłócenia w funkcjonowaniu komórek, ponieważ niedobory ATP mogą wpływać 
na przewodnictwo synaptyczne [13]. 

2.1. Glikoliza  

Glikoliza to szlak metaboliczny zachodzący w cytoplazmie, polegający na konwersji 
glukozy do pirogronianu, w wyniku czego powstaje ATP (rys. 1). Glikoliza, zakończona 
powstaniem mleczanu, pozwala na szybsze wytwarzanie ATP niż fosforylacja oksy-
dacyjna (OXPHOS, ang. oxidative phosphorylation) zachodząca w mitochondriach [14]. 

Glukoza jest transportowana do komórek poprzez specyficzne transportery glukozy, 
należące do rodziny GLUT. W neuronach występują GLUT3 i GLUT4, a w astrocytach 
i komórkach śródbłonka GLUT1 [15, 16]. Po dostaniu się do komórki glukoza ulega 
fosforylacji przez heksokinazę 2 (HK2, ang. hexokinase 2), co zapobiega wydostawaniu 
się glukozy z komórki. W wyniku reakcji katalizowanej przez HK2 powstaje glukozo-
6-fosforan (G6P, ang. glucose 6-phosphate), który może trafić do kolejnego etapu glikolizy, 
ale także może zostać włączony do szlaku pentozofosforanowego (PPP, ang. pentose 
phosphate pathway) lub glikogenezy [17]. Trzy enzymy glikolityczne, czyli HK2, fosfo-
fruktokinaza 1 (PFK-1, ang. phosphofructokinase-1) oraz kinaza pirogronianowa (PK, 
ang. pyruvate kinase), są kluczowe, ponieważ regulują szybkość glikolizy [14]. 

Powstałe w ostatnim etapie glikolizy cząsteczki pirogronianu mogą zostać przetrans-
portowane do mitochondriów, gdzie dochodzi do ich przekształcenia w acetylokoenzym 
A, który później może zostać włączony do cyklu kwasu trikarboksylowego (TCA, ang. 
tricarboxylic acid cycle). Powstałe w TCA cząsteczki NADH i FADH2, wraz z cząstecz-
kami NADH pochodzącymi jeszcze z glikolizy, mogą zostać następnie utlenione 
w łańcuchu transportu elektronów (ETC, ang. electron transport chain) [18]. Całkowite 
utlenienie glukozy umożliwia wytworzenie znacznie większej ilości ATP w porównaniu 
do glikolizy, ale metaboliczny los glukozy w mózgu jest zależny od rodzaju komórki [19].  

2.2. Interakcje metaboliczne pomiędzy różnymi typami komórek w mózgu 

Glukoza i mleczan, wraz z ich transporterami, przyczyniają się do interakcji metabo-
licznych neuronów, astrocytów i oligodendrocytów. W komórkach nerwowych glukoza 
jest wykorzystywana głównie do produkcji ATP [20]. 

GLUT1, zlokalizowany w komórkach śródbłonka mózgu, przenosi glukozę z krwi 
do tkanki mózgowej. GLUT1 pośredniczy również we wnikaniu glukozy do astrocytów 
i oligodendrocytów. W astrocytach glukoza jest metabolizowana głównie do mleczanu. 
Do neuronów glukoza jest transportowana poprzez GLUT3. Transportery monokarbo-
ksylanów (MCTs, ang. monocarboxylate transporters) umożliwiają transport mleczanu 
z astrocytów do neuronów. MCT1 i MCT4 w astrocytach uwalniają mleczan, który 
dyfunduje do neuronów dzięki gradientowi mleczanowemu i jest aktywnie pobierany 
przez neurony poprzez MCT2. Dodatkowo MCT1 w mielinie współpracuje z MCT2 
w aksonach neuronów, aby przetransportować mleczan z oligodendrocytów do neuronów 
[20, 21]. 

Dysfunkcje mitochondriów oraz zaburzony metabolizm energetyczny zakłócają 
sprzężenie metaboliczne pomiędzy komórkami mózgu. Dochodzi do zwiększonego 
stresu oksydacyjnego, rozregulowania układu glutaminianergicznego, zaburzonego meta-
bolizmu lipidów i utraty neuronów [22].  
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Rysunek 1. Szlak glikolityczny. Źródło: Wikipedia.org 
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2.3. Metabolizm glukozy a regulacja śmierci komórek  

Metabolizm glukozy jest powiązany ze ścieżkami śmierci komórkowej poprzez enzymy 

glikolityczne. HK2, będąca enzymem ograniczającym glikolizę, jest również odpowie-

dzialna za kontrolę przeżycia komórek w zależności od ich stanu metabolicznego. Wy-
krywanie stanu metabolicznego komórek jest możliwe dzięki zdolności HK2 do fosfo-

rylowania glukozy. HK2 może promować lub hamować apoptozę w zależności od stanu 

mitochondriów i dostępności glukozy. W warunkach niedotlenienia lub w obecności 

stresu oksydacyjnego HK2 chroni komórki przed śmiercią, ale w przypadku niedo-
borów glukozy promuje śmierć komórek [23, 24].  

Oprócz HK2 również dehydrogenaza aldehydu-3-fosfoglicerynowego (GAPDH, 

ang. glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) wpływa na przeżycie komórek. GAPDH 
może wpływać na kierowanie komórek na szlak apoptozy po uszkodzeniu DNA, a poza 

tym reguluje autofagię [25-27].  

2.4. Przeprogramowanie metaboliczne mózgu w warunkach niedotlenienia 

Czynnik indukowany hipoksją (HIF-1, ang. hypoxia inducible factor 1) to czynnik 
transkrypcyjny regulujący funkcjonowanie komórek w odpowiedzi na stres związany 

z niedotlenieniem [28]. Może być aktywowany zarówno w warunkach fizjologicznych, jak 

i patologicznych. Jego funkcja polega na aktywacji transkrypcji genów, które są odpo-

wiedzialne za dostarczanie tlenu, angiogenezę, podziały komórkowe oraz metabolizm. 
W warunkach normoksji HIF-1 jest konstytutywnie wytwarzany i hydroksylowany 

przez hydroksylazy prolilowe (PHD, ang. prolyl hydroxylases). Hydroksylowana forma 

HIF-1 jest rozpoznawana przez ligazy ubikwityny i kierowana do degradacji do pro-
teasomów. W warunkach hipoksji nie dochodzi do hydroksylacji HIF-1, co pozwala na 

jego stabilizację i translokację do jądra komórkowego. W jądrze HIF-1 może wiązać się 

z czynnikami transkrypcyjnymi, aby wzmocnić transkrypcję genów kodujących enzymy 

glikolityczne [29-31].  
Komórki wykształciły dwie metody, które pozwalają na radzenie sobie ze stresem 

związanym z niedotlenieniem. Pierwsza z nich to produkcja ATP poprzez glikolizę, bez 

udziału mitochondriów, co zapewnia produkcję energii niezależnie od tlenu. Aby za-
pewnić odpowiednią ilość ATP, bez udziału metabolizmu mitochondrialnego, komórki 

muszą znacznie zwiększyć poziom glikolizy poprzez HIF-1, który oprócz enzymów 

glikolitycznych, takich jak HK2, PKM2 i PGK1, zwiększa także aktywność dehydro-
genazy mleczanowej A (LDHA, ang. lactate dehydrogenase A), która regeneruje NAD+, 

co zapewnia ciągłość procesu glikolizy i stałe zaopatrzenie w ATP. Druga metoda polega 

na supresji metabolicznej mitochondriów, mającej na celu zmniejszenie zużycia tlenu. 

Dochodzi do zmniejszenia aktywności kompleksów zaangażowanych w ETC. Poprzez 
te zmiany metaboliczne możliwe jest przeżycie komórek pomimo niedostatecznych 

ilości tlenu. Komórki mózgu, podobnie jak inne komórki, mogą modyfikować swój stan 

metaboliczny i uniezależniać się od ilości tlenu w warunkach, które tego wymagają. 
Odbywa się to poprzez hamowanie OXPHOS i promowanie glikolizy [32].  

Astrocyty są wysoce glikolityczne, jednak neurony polegają głównie na metabo-

lizmie wymagającym udziału tlenu, więc są one bardziej wrażliwe na niedotlenienie. 
Neurony mają duże zapotrzebowanie na energię i źle reagują na niedobory energetyczne, 

więc zakłócenia w metabolizmie predysponują do różnych chorób. W zależności od typu 

choroby dysfunkcje metaboliczne mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem choroby. 
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Zaburzenia metaboliczne pojawiają się na różnych etapach rozwoju tych chorób i są 

istotnymi mechanizmami patofizjologicznymi w niektórych zaburzeniach. Zmiany 

w szlaku glikolitycznym odnotowano w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, w tym 
w najczęściej występujących, czyli AD, PD i ALS [33, 34].  

3. Zaburzenia metabolizmu glukozy w chorobie Alzheimera 

Choroba Alzheimera to najczęściej występująca choroba neurodegeneracyjna, odpo-

wiadająca za większość przypadków demencji na świecie [35]. AD charakteryzuje się 

nagromadzeniem zewnątrzkomórkowych blaszek amyloidowych, które składają się głów-
nie z β-amyloidu oraz wewnątrzkomórkowych splotów neurofibrylarnych składających 

się z hiperfosforylowanego białka tau [36, 37]. Za główne cechy tej choroby uważa się 

utratę neuronów oraz dysfunkcje synaptyczne. Najpopularniejsza teoria dotycząca pato-
genezy AD zakłada, że przyczyną tej choroby jest odkładanie się blaszek amyloidowych 

i splotów neurofibrylarnych, wykorzystywanych jako biomarkery choroby Alzheimera. 

Jednak aktualnie ta hipoteza jest coraz częściej kwestionowana. Współczesne badania 
wskazują na rolę wielu innych mechanizmów zaangażowanych w zmiany obserwowane 

podczas rozwoju choroby, które obserwuje się jeszcze przed nagromadzeniem złogów 

amyloidu i hiperfosforylowanego tau. W związku z tym pojawiają się hipotezy, że 

nagromadzenie toksycznych złogów jest jedynie konsekwencją innych zmian, a nie 
główną przyczyną choroby.  

AD jest chorobą wieloczynnikową, o bardzo złożonej etiologii. Istnieją dwie główne 

postacie tej choroby, czyli postać rodzinna o wczesnym początku oraz postać sporadyczna, 
która występuje znacznie częściej, bo aż w około 95% przypadków. Postać rodzinna jest 

związana z mutacjami w genach kodujących białko prekursorowe amyloidu (APP, ang. 

amyloid precursor protein) lub presenilinę 1 (PSEN1, ang. preseniline 1) i presenilinę 2 

(PSEN2, ang. preseniline 2). Postać sporadyczna wiąże się z wieloma czynnikami, wśród 
których można wskazać polimorfizmy apolipoproteiny E (APOE, ang. apolipoprotein E), 

hiperlipidemię, nadciśnienie, cukrzycę typu II i chorobę wieńcową [38]. Wiek stanowi 

jeden z głównych czynników ryzyka. Istotną zmianą związaną z wiekiem jest zmniej-
szona zdolność neuronów do regeneracji, a także zmniejszona ilość energii dostępnej dla 

komórek mózgu [39]. Jest to związane ze zmniejszoną ekspresją transporterów glukozy 

oraz ze zmianami w sygnalizacji insuliny [40, 41].  
Receptory insuliny, występujące w różnych obszarach mózgu, wpływają na regulację 

metabolizmu energetycznego oraz na pamięć [42, 43]. Insulinooporność znacznie zwięk-

sza ryzyko wystąpienia sporadycznej postaci Alzheimera. Zmiany epigenetyczne, takie 

jak glikozylacja, zaburzają fałdowanie białek i wywołują stres retikulum endoplazma-
tycznego (ER, ang. endoplasmic reticulum) [44, 45]. Wpływają również na modyfikacje 

potranslacyjne białka tau, które sprzyjają tworzeniu splotów neurofibrylarnych [46]. 

Zmiany potranslacyjne obserwowane w AD to zwiększona fosforylacja oraz zmniejszona 
ubikwitynacja i metylacja [47-49]. Zmniejszona metylacja lizyny jest związana z obni-

żonym wychwytem glukozy z powodu zmniejszonej ekspresji transporterów GLUT, co 

z kolei jest skorelowane z hiperfosforylacją tau, prowadzącą do stanu zapalnego i utraty 
neuronów [50, 51].  

Istotną zmianą, pojawiającą się w AD, jest zmiana dynamiki mitochondriów, zakłó-

cenie równowagi między fuzją i fizją, zmniejszona ilość mitochondriów w komórkach 

oraz zmiana kształtu mitochondriów [52, 53]. Badania wykazały, że w mózgach osób 
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z AD występuje znacznie mniej prawidłowych mitochondriów w porównaniu do osób 

zdrowych, będących w tym samym wieku [54]. Co istotne, zmiany morfologiczne i funk-

cjonalne mitochondriów są obserwowane zarówno w sporadycznej postaci Alzheimera, 
jak i u pacjentów z postacią rodzinną, związaną z nadekspresją APP [55-57]. Aktywność 

enzymów zaangażowanych w TCA oraz w ETC, takich jak kompleks dehydrogenazy  

α-ketoglutaranu, dehydrogenazy bursztynianowej i oksydazy cytochromu c, jest znacznie 

zmniejszona [58, 59]. Niektóre badania wykazały, że w AD wszystkie kompleksy ETC 
mają zmniejszoną aktywność, a największy spadek dotyczy kompleksu IV. Deficyty 

aktywności tych kompleksów są charakterystyczne nie tylko dla AD, ponieważ wy-

stępują powszechnie w różnych zaburzeniach związanych z neurodegeneracją [60-62]. 
W AD dochodzi do zmniejszonej ekspresji transporterów glukozy. W badaniach 

prowadzonych na myszach wykazano spadek GLUT3, co było skorelowane z obni-

żonym wychwytem glukozy przez mózg [63]. Obniżone poziomy GLUT3 upośledzają 
dostępność glukozy i mogą być odpowiedzialne za deficyty metaboliczne [64]. Duże 

zmniejszenie poziomu ekspresji i aktywności GLUT3 stwierdzono w zakręcie zębatym, 

obszarze mózgu, który ulega selektywnemu niszczeniu podczas AD [65]. Zmniejszona 

ekspresja GLUT 3 występuje także w przypadku bariery krew–mózg i w korze móz-
gowej [58]. Także ekspresja GLUT1 występuje na niższych poziomach [66]. Oprócz 

tego zmniejszony wychwyt glukozy jest również związany ze wzrostem poziomu nieak-

tywnej, czyli fosforylowanej dehydrogenazy pirogronianowej (PDH, ang. pyruvate dehy-
drogenase), a także ze wzrostem poziomu ciał ketonowych [67]. Dodatkowo badania 

pośmiertne wykazały, że w mózgach pacjentów z AD ekspresja GLUT1 i GLUT3 jest 

obniżona, co koreluje z hiperfosforylacją białka tau oraz ze zwiększoną ekspresją HIF-

1. Natomiast ekspresja GLUT2 może być zwiększona, co prawdopodobnie jest związane 
z aktywacją astrocytów [68].  

Śmierć neuronów oraz dysfunkcje synaptyczne mogą być bezpośrednio związane 

z upośledzeniem metabolizmu. W AD dochodzi do zmniejszonego metabolizmu glukozy 
oraz niedoborów ATP [69, 50]. Hipometabolizm to istotna cecha AD, związana z dys-

funkcjami mitochondriów, obniżonym wychwytem glukozy oraz zmniejszonym tempem 

metabolizmu glukozy. Okazuje się, że zmiany metaboliczne pojawiają się jeszcze zanim 
zaczną się tworzyć złogi amyloidowe oraz sploty neurofibrylarne [70]. W AD poziom 

glikolizy jest obniżony w obszarach mózgu podatnych na odkładanie β-amyloidu oraz 

w obszarach, w których dochodzi do akumulacji tau [71, 72]. Badania pośmiertne wyka-

zały podwyższoną aktywność fosfofruktokinazy (PFK, ang. phosphofruktokinase) 
w płatach skroniowych i czołowych u osób cierpiących na sporadyczną postać AD [73]. 

Prawdopodobnie zmiany związane z PFK zachodzą w komórkach glejowych, ponieważ 

enzym PFK kolokalizuje z kwaśnym białkiem fibrylarnym gleju (GFAP, ang. glial 
fibrillary acidic protein). Z kolei inne enzymy glikolityczne – LDH i PK, są znacznie 

podwyższone w płatach czołowych i skroniowych w AD [74]. Jedno z badań wykazało, 

że w neuronach dochodzi do zmniejszenia poziomu PK, enolazy, aldolazy A, aldolazy 
C oraz zwiększenia poziomu dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (G3PDH, 

ang. glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) [75]. Większość badań pokazuje 

jednak, że wszystkie enzymy glikolityczne są podwyższone, ale badania obrazowania 

mózgu wskazują niski wychwyt glukozy przez mózg, co jest ze sobą sprzeczne. Jednak 
różnice te są tłumaczone tym, że zwiększona ekspresja enzymów glikolitycznych jest 

odpowiedzią na zmniejszoną dostępność glukozy spowodowaną redukcją GLUT1 
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i GLUT3. Innym wytłumaczeniem jest to, że zwiększony poziom enzymów glikoli-

tycznych odzwierciedla dysfunkcje mitochondrialne występujące w AD [76, 77].  

W AD dochodzi do zmniejszenia aktywności szlaku WNT/β-katenina, co hamuje 
aktywność PDK1, MCT1, c-Myc, cykliny D1 oraz LDHA, które biorą udział w regu-

lacji metabolizmu glukozy [78-80]. Zahamowanie aktywności β-kateniny zmniejsza 

także aktywność szlaku PI3K/Akt [81, 82], który wpływa na aktywność HIF-1, odpowie-

dzialnego za regulację ekspresji genów kodujących enzymy glikolityczne [83, 84].  
W przypadku komórek nerwowych, które wykazują oporność wobec toksycznego 

działania złogów amyloidu beta, dochodzi do przeprogramowania metabolicznego, w któ-

rym pośredniczy HIF-1, który wpływa na zwiększenie poziomu glikolizy i zmniejszenie 
poziomu fosforylacji oksydacyjnej. Zwiększona aktywność PDK1 i LDHA sprzyja 

odporności na toksyczność złogów amyloidowych, a także wpływa na obniżenie 

poziomu fosforylacji oksydacyjnej [85-88].  
ATP generowane przez komórki, może być uwalniane do przestrzeni zewnątrzkomór-

kowej, gdzie może być wykrywane przez mikroglej, a następnie przekształcane w ade-

nozynę. Adenozyna może hamować aktywność neuronów i powodować dysfunkcje 

synaptyczne [89]. 
 Mikroglej to główny typ komórek odpornościowych w mózgu, który zapewnia ochronę 

immunologiczną oraz odpowiednie mikrośrodowisko, usuwając patogeny, fragmenty 

komórek i nieprawidłowo sfałdowane białka [90]. Mikroglej jest zaangażowany w pato-
genezę choroby Alzheimera, ale jego rola nie jest w pełni wyjaśniona. Jego aktywacja 

jest możliwa dzięki przeprogramowaniu metabolicznemu. Nagromadzenie blaszek amy-

loidowych jest jednym z czynników, który może aktywować mikroglej. Obecność 

złogów powoduje przełączenie metabolizmu komórek mikrogleju z fosforylacji oksyda-
cyjnej na glikolizę, która ma sprzyjać funkcji ochronnej mikrogleju. Jednak w przypadku 

AD ten mechanizm jest zaburzony [91]. Mikroglej wykorzystuje zarówno glikolizę, jak 

i fosforylację oksydacyjną do metabolizmu energetycznego. Uważa się, że mikroglej 
w stanie spoczynku opiera się głównie na OXPHOS, podczas gdy aktywowany mikroglej 

wykazuje fenotyp glikolityczny [92]. Wraz ze starzeniem się lub rozwojem AD mikro-

glej zwiększa aktywność maszynerii glikolitycznej i zmienia metabolizm z OXPHOS na 
glikolizę, powodując akumulację mleczanu i hiperlaktylację histonów. Z jednej strony 

mleczan jest uwalniany do przestrzeni zewnątrzkomórkowej za pośrednictwem MCT 

i wpływa na kwasowość mikrośrodowiska, prowadząc do uszkodzenia neuronów. Z dru-

giej strony – mleczan jest transportowany do jąder komórkowych i prowadzi do laktylacji 
histonów, co z kolei promuje aktywność glikolityczną poprzez aktywację transkrypcyjną 

genów glikolitycznych, nasilając w ten sposób zaburzenia metabolizmu mleczanów 

i stany zapalne układu nerwowego [93-95]. 

4. Zaburzenia metabolizmu glukozy w chorobie Parkinsona 

Choroba Parkinsona to drugie najczęściej występujące zaburzenie neurodegeneracyjne 

po AD. Jest to zaburzenie zwyrodnieniowe neuronów charakteryzujące się drżeniem 

spoczynkowym, spowolnieniem ruchów i zaburzeniami poznawczymi [96, 97]. U osób 
cierpiących na PD występuje postępująca utrata neuronów dopaminergicznych w istocie 

czarnej. Objawy ruchowe są związane z utratą około 60-80% neuronów dopaminer-

gicznych w prążkowiu. Natomiast pozostałe objawy niemotoryczne mogą występować 

wiele lat przed pojawieniem się objawów ruchowych [98]. Cechą charakterystyczną tej 
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choroby jest tworzenie się ciał Lewy’ego (LB, ang. Lewy bodies), składających się 

głównie z modyfikowanej potranslacyjnie α-synukleiny, która jest ubikwitynowana i fosfo-

rylowana lub S-nitrozylowana [99]. W przebiegu choroby dochodzi także do glejozy. 
Neurodegeneracja i powstawanie LB nie jest związane wyłącznie ze szlakiem dopa-

minergicznym. Zmiany zlokalizowano również w miejscu sinawym, jądrze podstawnym, 

podwzgórzu, korze mózgowej, jądrach ruchowych nerwów czaszkowych, a także 

w ośrodkowych i obwodowych komponentach autonomicznego układu nerwowego [100].  
Wśród wielu hipotez dotyczących patogenezy PD – mitochondria wydają się zajmo-

wać istotne miejsce. Różne hipotezy, wykorzystujące odmienne mechanizmy, wskazują 

na mitochondria jako przyczynę śmierci neuronów dopaminergicznych w PD [101-104]. 
W przypadku rodzinnych postaci PD występują mutacje w genach kodujących białka 

kierowane do mitochondriów, białka zaangażowane w metabolizm mitochondrialny oraz 

białka antyoksydacyjne. Wśród tych genów można wyróżnić geny kodujące α-synukleinę, 
Parkin, kinazę indukowaną homologiem fosforanu i tensyny (PINK1, ang. PTEN-induced 

kinase 1), bogatą w leucynę kinazę 2 (LRRK2, ang. leucine-rich repeat kinase 2) 

i peptydazę serynową HtrA 2 (HTRA2, ang. HtrA serine peptidase 2) [105]. Badania na 

myszach wykazały, że nadekspresja zmutowanej α-synukleiny wpływa na zaburzenie 
funkcji mitochondrialnych i wzrost stresu oksydacyjnego [106, 107]. Zgodnie z badaniami 

białko Parkin, będące ligazą ubikwityny, chroni mitochondria w neuronach. Niedobór 

tego białka lub mutacje powodują zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondriów oraz 
wzrost stresu oksydacyjnego. Z kolei dysfunkcje mitochondriów i stres oksydacyjny 

wpływają na aktywność Parkin i zaostrzają konsekwencje zmniejszonej ekspresji białka 

lub mutacji [108-110]. PINK, będąca kinazą zlokalizowaną w mitochondriach, chroni 

komórki przed śmiercią, jednak mutacje związane z PD powodują, że białko traci swoją 
aktywność kinazy i znoszony jest efekt ochronny [111, 112]. Niedobór PINK wpływa na 

indukcję degeneracji neuronów dopaminergicznych [113]. Badania kliniczne na ludziach 

także wskazują na to, że dysfunkcje mitochondrialne pełnią istotne funkcje w rozwoju PD.  
Dysfunkcje mitochondriów są powiązane z występowaniem istotnych zaburzeń meta-

bolicznych. W mózgach osób cierpiących na chorobę Parkinsona dochodzi do hipo-

metabolizmu glukozy, co udowodniono za pomocą obrazowania metodą rezonansu magne-
tycznego (MRI, ang. magnetic resonance imaging) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej 

(PET, ang. positron emission tomography) [114]. Wykazano, że enzym glikolityczny 

izomeraza glukozo-6-fosforanowa, która katalizuje reakcję odpowiadająca za konwersję 

glukozo-6-fosforanu do fruktozo-6-fosoforanu, wpływa na modyfikacje metabolizmu 
dopaminy, agregację białek oraz neurodegenerację [115]. Zmienione są również poziomy 

enzymów zaangażowanych w szlak pentozofosforanowy, takich jak dehydrogenaza G-6-P 

oraz dehydrogenaza 6-fosfoglukonianowa. Zmiany wykryto już na wczesnych etapach 
choroby w skorupie i w móżdżku [116]. Z kolei w istocie czarnej występuje zmniejszona 

aktywność kompleksu I, biorącego udział w ETC [112]. U osób cierpiących na PD zużycie 

glukozy w korze mózgowej jest znacznie mniejsze już na wczesnych etapach choroby 
[117, 118]. Obniżona jest ekspresja HK2, PK, PKD1 i LDHA, przy jednoczesnym zwięk-

szeniu ekspresji dehydrogenazy pirogronianowej. Zwiększony jest również poziom 

TIGAR, który obniża poziom fruktozo-2,6-bisfosforanu, hamując w ten sposób glikolizę 

poprzez zmniejszanie aktywności PFK [119].  
Zaproponowano wiele różnych mechanizmów oraz hipotez wyjaśniających pato-

genezę PD, jednak (podobnie jak w przypadku AD) szczegóły wciąż pozostają niejasne.  
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5. Zaburzenia metabolizmu glukozy w stwardnieniu zanikowym bocznym 

Stwardnienie zanikowe boczne to trzecia najczęściej występująca choroba neurode-

generacyjna – po AD i PD. ALS to choroba charakteryzująca się degeneracją neuronów 

ruchowych [120, 121]. W ALS można wyróżnić postać sporadyczną, która występuje 
znacznie częściej, bo aż w około 90-95% przypadków, oraz postać typu rodzinnego, która 

jest związana z czynnikami genetycznymi, najczęściej z mutacjami w genach C9orf72, 

SOD1 i TDP-43 [122-127].  

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych chorób, również ALS jest zwią-
zane ze zmienionymi mitochondriami. Wykazano, że w neuronach ruchowych, mięśniach 

i nerwach śródmięśniowych występują nieprawidłowości w budowie, liczbie i lokalizacji 

mitochondriów. Dysfunkcje mitochondrialne przejawiają się poprzez depolaryzację 
błon mitochondrialnych i zwiększoną produkcje reaktywnych form tlenu, co powoduje 

zaburzenia w funkcjonowaniu ETC i upośledza produkcję ATP [128-130]. 

Badania wskazują, że także w przypadku tej choroby dochodzi do zmniejszonego 
wychwytu glukozy, nieprawidłowości w metabolizmie glukozy oraz obniżonego poziomu 

ATP w komórkach jeszcze przed wystąpieniem widocznych objawów. Zgodnie z ba-

daniami – zmniejszony wychwyt glukozy występuje na wczesnych etapach choroby i może 

stanowić istotny marker diagnostyczny. W korze ruchowej pacjentów ze sporadyczną 
postacią ALS występuje zmniejszona ekspresja genów kodujących enzymy glikolityczne 

[131, 132]. Badanie pośmiertne kory mózgowej pacjentów z ALS wykazało ponad dwu-

krotne zmniejszenie poziomu mRNA PFKFB3 [133], ale występują też badania wskazu-
jące na zwiększenie aktywności enzymów glikolitycznych i zmniejszone tempo metabo-

lizowania aminokwasów. Postawiono hipotezę, że wzrost zapotrzebowania na energię 

odzwierciedla aktywność komórkową mającą na celu stymulację naprawy ośrodkowego 

układu nerwowego i mięśni, co ma zapewniać kontrolę procesu neurodegeneracyjnego 
w przebiegu ALS [134]. Neurony mają ograniczoną zdolność do zwiększania poziomu 

glikolizy, a zgodnie z niektórymi badaniami mogą zwiększać poziom glikolizy w ALS, 

co jest skorelowane z występującym jednocześnie zwiększonym stresem oksydacyjnym. 
Znaczenie tego procesu pozostaje jednak do ustalenia [135, 136]. W związku z wystę-

powaniem niespójności w badaniach możliwe jest, że stan metaboliczny zmienia się na 

różnych etapach choroby.  

6. Metabolizm glukozy w różnych typach komórek w chorobach 

neurodegeneracyjnych 

Zmiany w metabolizmie glukozy dotyczą nie tylko komórek mózgu, ale także komórek 

w innych tkankach. Pokazuje to, że choroby neurodegeneracyjne to choroby ogólno-
ustrojowe.  

Wydaje się, że AD ma pośredni wpływ na szlak glikolityczny w tkankach innych niż 

nerwowe. Prawdopodobnie zmiany te są spowodowane ekspozycją na amyloid oraz dys-
funkcjami mitochondrialnymi. Nie zostało jeszcze zbadane, czy zmiany są wynikiem 

zwiększonej produkcji amyloidu w mózgu, ogólnoustrojowym zwiększonym poziomem 

amyloidu, zmniejszonym poziomem glukozy dostarczanej do komórek czy też dysfunk-

cjami glikolizy, które są niezależne od gromadzenia się amyloidu [137]. Zgodnie z bada-
niami – fibroblasty u pacjentów z AD zwiększają wychwyt glukozy, szybkość glikolizy 

oraz ekspresję genów kodujących enzymy glikolityczne. Okazuje się, że wyższy poziom 

glukozy we krwi jest skorelowany z wyższym poziomem glukozy, zmniejszonym tempem 
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glikolizy oraz obniżoną ekspresją GLUT3 w mózgu, co podkreśla, że w AD występują 

mechanizmy powodujące dysfunkcje metaboliczne zarówno w tkance nerwowej, jak  

i w innych tkankach [138-140].  
Również w PD komórki w różnych typach tkanek wykazują zmiany w aktywności 

glikolizy. W fibroblastach dochodzi do zwiększonego wychwytu glukozy, stabilizacji 

HIF-1 pod wpływem ROS, wzrostu ekspresji transporterów glukozy oraz wzrostu ekspresji 

enzymów glikolitycznych. Również w komórkach mięśni szkieletowych zaobserwo-
wano wzrost ekspresji GLUT1 i GLUT3 oraz HIF-1. Występują jednak badania wskazu-

jące na niezmieniony poziom glikolizy. Sprzeczności mogą wynikać z występowania 

różnic w funkcjonowaniu mitochondriów, determinujących poziom glikolizy. Oprócz 
tego mogą występować różne mutacje związane z PD, które także mogą mieć odmienny 

wpływ na glikolizę [141, 142].  

W przypadku ALS zmiany metaboliczne są również obserwowane w różnych tkan-
kach. W mięśniach zaobserwowano mniejsze wykorzystanie glukozy i zwiększony 

metabolizm lipidów. Wychwyt glukozy jest większy, ale poziom glikolizy nie zwiększa 

się. Większa ilość pobieranej glukozy jest prawdopodobnie związana ze zwiększoną 

aktywnością PPP, który ma promować odpowiedź antyoksydacyjną. W przypadku 
fibroblastów, niektóre badania wykazują wzrost glikolizy, natomiast inne wskazują na 

zwiększenie zarówno glikolizy, jak i funkcji mitochondrialnych, co wskazuje na ogólne 

zwiększenie metabolizmu tych komórek [143-145].  
Zrozumienie, w jaki sposób glikoliza ulega zmianie w różnych komórkach i jakie 

mechanizmy tym kierują, może pomóc w opracowaniu biomarkerów chorób neurode-

generacyjnych z komórek łatwiej dostępnych niż komórki mózgu.  

7. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość 

Metabolizm glukozy jest ściśle powiązany z funkcjonowaniem mózgu. Nieprawidłowy 
metabolizm energetyczny i zaburzenia funkcji mitochondrialnych pełnią istotną rolę 

w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych. W przypadku trzech najczęściej występu-

jących chorób neurodegeneracyjnych, czyli choroby Alzheimera, choroby Parkinsona 
i stwardnienia zanikowego bocznego, istnieją bezpośrednie dowody wskazujące, że meta-

bolizm glukozy zmienia się wraz z przebiegiem choroby. W związku z tym ukierunko-

wanie na defekty metabolizmu energetycznego może pomóc w opracowaniu skutecznych 
strategii terapeutycznych. Dodatkowo stworzenie biomarkerów opartych na niepra-

widłowościach funkcji glikolitycznych może być istotnym krokiem w leczeniu chorób 

neurodegeneracyjnych. Aby możliwe było stworzenie takich biomarkerów, konieczne 

jest jednak dokładne zrozumienie, jak glikoliza zmienia się w różnych typach komórek, 
nie tylko w komórkach mózgu, ale też w komórkach występujących w innych tkankach.  
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Zaburzenia metabolizmu glukozy w chorobach neurodegeneracyjnych 

Streszczenie 
Choroby neurodegeneracyjne to złożona grupa chorób układu nerwowego, które stanowią ogromny problem 
i wpływają na życie milionów ludzi na całym świecie. Etiologia chorób neurodegeneracyjnych, pomimo 
intensywnych badań, wciąż nie została w pełni poznana. Jedną z powszechnych zmian patofizjologicznych, 
obserwowanych w różnych chorobach neurodegeneracyjnych, jest zmieniony metabolizm komórek układu 

nerwowego oraz komórek obwodowych. Wykazano, że w przypadku występowania najczęstszych chorób 
neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona oraz stwardnienie zanikowe 
boczne, dochodzi do zaburzenia metabolizmu glukozy, która jest głównym źródłem energii dla mózgu. 
Upośledzony metabolizm glukozy prowadzi do zaburzenia złożonej sieci odziaływań pomiędzy komórkami 
układu nerwowego i dysfunkcji synaptycznych, a także może modyfikować szlaki sygnałowe prowadzące 
do aktywacji układu odpornościowego oraz modulować modyfikacje potranslacyjne prowadzące do agregacji 
białek. 
Słowa kluczowe: choroby neurodegeneracyjne, glukoza, glikoliza, metabolizm 

Glucose metabolic dysfunction in neurodegenerative diseases 

Abstract  
Neurodegenerative diseases are a complex group of nervous system diseases that pose a huge problem and 
affect the lives of millions of people around the world. The etiology of neurodegenerative diseases, despite 
intensive research, is still not fully understood. One of the common pathophysiological changes observed in 
various neurodegenerative diseases is altered metabolism of nervous system cells and peripheral cells. It has 
been shown that when the most common neurodegenerative diseases, such as Alzhaimer's disease, 
Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis, are present, the metabolism of glucose, which is the 

main source of energy for the brain, is impaired. Impaired glucose metabolism leads to disruption of the 
complex network of nervous system cell-cell interactions and synaptic dysfunction, and can modify signaling 
pathways leading to immune system activation and modulate post-translational modifications leading to 
protein aggregation.  
Keywords: neurodegenerative diseases, glucose, glycolysis, metabolism 
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1. Wprowadzenie  

Choroby neurodegeneracyjne charakteryzują się postępującą utratą wybiórczo wrażli-

wych populacji neuronów [1]. Choroba Alzheimera (AD), choroba Parkinsona (PD) oraz 

stwardnienie zanikowe boczne (ALS) są trzema głównymi chorobami neurodegenera-
cyjnymi, które stanowią istotne obciążenie dla ochrony zdrowia publicznego na całym 

świecie [2]. Chociaż nastąpił znaczny postęp w zrozumieniu patogenezy wielu chorób 

neurodegeneracyjnych, ich etiologia wciąż pozostaje niejasna. Obecnie wskazuje się, że 

badania nad rozwojem skutecznych strategii terapeutycznych w leczeniu chorób neuro-
degeneracyjnych należą do największych wyzwań współczesnej neuromedycyny [3]. 

Ostatnie lata badań pozwoliły na lepsze poznanie mechanizmów odpowiadających za 

neurodegenerację, a uzyskane wyniki pochodzące z modeli chorób neurodegenera-
cyjnych coraz mocniej wskazują na istotną rolę interakcji pomiędzy retikulum endopla-

zmatycznym (ER) i mitochondriami w rozwoju tych chorób. 

Retikulum endoplazmatyczne stanowi dynamiczną sieć błon, która kontaktuje się 

z niemal wszystkimi organellami w komórce, w tym z mitochondriami. Miejsce kontaktu 
mitochondriów z ER określane jest jako MERC (ang. mitochondria-ER contact site). 

Przy opisie funkcjonalnej subdomeny błony ER, która wiąże się z zewnętrzną błoną 

mitochondriów (OMM, ang. outer mitochondrial membrane), stosowana jest nazwa 
MAM (ang. mitochondria-associated ER membrane) [4]. Historia MAM/MERC sięga 

lat 50. XX w., kiedy to po raz pierwszy przy zastosowaniu mikroskopii elektronowej 

zaobserwowano, że mitochondria i ER fizycznie kontaktują się ze sobą, jednak wówczas 
uznano to za artefakt [5]. Oczyszczona frakcja MAM, oddzielona od ER i mitochondriów 

została wyizolowana po raz pierwszy w 1990 roku. Już pod koniec lat 90. stwierdzono, 

że w komórkach HeLa aż 20% powierzchni mitochondriów wchodzi w bezpośredni 

kontakt z ER [6]. 

2. Budowa MERCs 

MAMs/MERCs zbudowane są z lipidów i wyspecjalizowanych białek, których skład 

warunkuje funkcje tych kontaktów. Dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej moż-

liwe było określenie, że odległość między zewnętrzną błoną mitochondrialną (OMM) 
a błoną ER wynosi ok. 10-30 nm, a więc jest wystarczająco niewielka, aby błony te mogły 

być połączone ze sobą za pośrednictwem białek występujących na przeciwległych bło-

nach [7]. Struktury membranowe mitochondriów i ER stykają się w tym miejscu ze sobą, 
ale nie łączą się, dzięki czemu organella mogą zachować swoją tożsamość [8]. Struktury 

MERCs są stosunkowo stabilne, w porównaniu do innych kontaktów między organel-

lami komórkowymi, mają zdolność do przyłączania rybosomów i są one utrzymywane 
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również w czasie transportu tych organelli wzdłuż mikrotubul [9]. MERCs są jednocześnie 

strukturami dynamicznymi, co oznacza, że ich liczba w komórce, a także morfologia 

podlegają regulacji i różnią się w zależności od rodzaju i stanu metabolicznego komórki 
oraz stresu.  

Utrzymanie w bliskiej odległości ER i mitochondriów w MERCs przypisuje się 

kompleksom białkowym. Wśród nich opisać można heterodimeryczne kompleksy two-

rzone przez mitofuzynę 1 (Mfn1, ang. mitofusin 1) i mitofuzynę 2 (Mfn2, ang. mitofusin 2). 
Oba te białka mogą występować zarówno na powierzchni OMM, jak i ER, poza utrzy-

mywaniem MERCs [7] pełnią role w utrzymaniu homeostazy wapniowej [10]. Mfn1 

i Mfn2 wraz z innymi białkami mitochondrialnymi odgrywają kluczową rolę w fuzji 
mitochondriów [7]. Interakcja między fosfatazą tyrozynową (PTPIP51, ang. tyrosine 

phosphatase-interacting protein-51) znajdującą się na OMM a białkiem błonowym B 

(VAPB, ang. vesicle-associated membrane protein-associated protein B) zlokalizowanym 
w ER to kolejny mechanizm stabilizujący MERCs. VAPB i PTPIP51 oddziałują bezpo-

średnio, a poziom ich ekspresji modulowany jest przez transfer jonów wapniowych między 

ER i mitochondriami [11]. Kolejny kompleks utrzymujący odpowiednie ułożenie prze-

strzenne MERCs to kompleks Fis1-BAP31. Białko Fis1 ( ang. mitochondrial fission 1 
protein) to homolog białka rozszczepienia, które znajduje się w OMM i związane jest 

z procesem fizji mitochondriów. Wchodzące z nim w interakcję białko BAP31 (ang.  

B-cell receptor-associated protein 31) to białko związane z receptorem B31, które jako 
białko chaperonowe w ER odgrywa kluczową rolę w procesach fałdowania się białek 

oraz odpowiedzi na stres związany z nagromadzeniem się niesfałdowanych białek i w apop-

tozie [12]. Interakcja między Fis1 i BAP31 istotna jest dla utworzenia platformy nie-

zbędnej do rekrutacji prokaspazy 8 i transferu sygnału związanego z apoptozą z mito-
chondriów do ER [13]. MERCs są wzbogacone w receptory 1,4,5-trifosfoinozytolu 

(IP3R, ang. inositol trisphosphate receptor) i kanały anionowe bramkowane napięciem 

(VDAC1, ang. voltage dependent anion channel 1). Białka te z pomocą białka opie-
kuńczego Grp75 (ang. glucose-regulated protein 75) wchodzą w interakcję i umożli-

wiają skrócenie drogi transportu jonów wapnia z ER oraz ułatwienie jego wychwytu przez 

mitochondrialny uniporter wapnia (MCU, ang. mitochondrial calcium uniporter) [7]. 
Biorąc pod uwagę fakt, że utrzymanie homeostazy wapniowej w komórkach jest kluczowe 

dla prawidłowego zachodzenia wielu procesów komórkowych, nie dziwi fakt, że trans-

port wapnia w MERCs jest ściśle regulowany zarówno przez czynniki zewnętrzne, spoza 

MERCs, jak i sam proteom MERCs [7]. 
Poza białkami tworzącymi kompleksy utrzymujące MERCs w bliskiej odległości, 

w miejscach tych występują również białka regulatorowe. Transglutaminaza 2 (TG2, ang. 

transglutaminase 2), współdziałając z GRP75 reguluje liczbę MERCs w komórce, ilość 
kanałów wapniowych i ich skład białkowy [14]. Białko sigma 1R (Sig-1R, ang. sigma-

1 receptor) jest chaperonem aktywowanym ligandem, a jego akumulacja w MERCs 

promuje stabilizację IP3R, co powoduje wydłużenie sygnalizacji wapniowej między ER 
i mitochondriami [15]. Białka regulatorowe umożliwiają zaawansowaną kontrolę nad 

wielkością, składem białkowym, a co za tym idzie – funkcjami MERCs, umożliwiając 

modulację tych regionów w zależności od zapotrzebowania komórki [14]. 
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3. Fizjologiczna rola MERCs 

Utrzymanie homeostazy całego organizmu opiera się na utrzymaniu homeostazy po-

szczególnych komórek, które tworzą ten organizm. W zapewnieniu tych stałych i opty-

malnych dla komórki warunków zaangażowany jest cały szereg procesów. Każdy 
z kompartymentów komórkowych ma swoje określone zadania, które spełniać może 

jedynie poprzez crosstalk, czyli wymienianie informacji z innymi organellami komórko-

wymi. Według ostatnich badań kluczową rolę w tym względzie odgrywać może crosstalk 

na linii mitochondria–siateczka śródplazmatyczna [14]. Kluczowe w prawidłowym funk-
cjonowaniu i zachodzeniu tej wymiany informacji są miejsca ich kontaktu, czyli MERCs. 

W głównej mierze rolę MERCs opisuje się podczas sygnalizacji wapniowej, regulacji 

apoptozy, odpowiedzi na stres ER, syntezy fosfolipidów i ich translokacji z błony ER do 
mitochondriów. Ze względu na pełnione przez siebie funkcje MERCs/MAMs są bogate 

w kanały wapniowe, a także enzymy do syntezy i transportu lipidów oraz onkogeny regu-

lujące szlaki sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i supresory nowotworowe [9]. 

3.1. Sygnalizacja wapniowa 

Jony wapnia są bardzo ważną cząsteczką wewnętrznej sygnalizacji komórkowej. Re-

gulowany w odpowiedni sposób poziom wapnia wpływa na bardzo wiele różnych proce-

sów zachodzących w komórce, a nieprawidłowości związane z sygnalizacją wapniową 

powiązano z wieloma chorobami. Ostatnio znajdowane są dowody na jej powiązanie 
z regulacją onkogenów i supresorów nowotworowych. Mitochondria i ER – jako dwa naj-

większe magazyny jonów wapnia – odgrywają kluczową rolę w sygnalizacji wapniowej. 

Przepływ jonów wapnia przez MERCs ma kluczowe znaczenie dla życia i śmierci ko-
mórki [16]. Regulacja stężenia jonów wapniowych w otoczeniu mitochondriów zachodzi 

głównie poprzez MERCs i pełni rolę w regulacji podziału mitochondriów oraz kontroli 

apoptozy. Napływ jonów wapnia z ER do mitochondriów realizowany jest poprzez uzyska-

nie lokalnych wysokich stężeń jonów wapnia w najbliższej okolicy MERCs. Dzięki 
temu aktywowane zostają bramkowane napięciem kanały VDAC, które przepuszczają 

wapń przez zewnętrzna błonę mitochondrialną (OMM) [17]. Wysokie stężenia jonów 

wapnia w MERCs komórka może uzyskać poprzez wypływ tych jonów z ER przez kanały 
wapniowe wrażliwe na trifosforan-1,4,5-inozytolu (IP3, ang. inositol 1,4,5-trisphosphate) 

[18]. Zwiększenie odległości w MERCs z udziałem Mfn2, która znajduje się na powierzchni 

zewnętrznej błony mitochondrialnej, a także Mfn1, która znajduje się na powierzchni ER, 
umożliwia zakończenie transferu wapnia [10]. 

W przypadku zaburzeń w tym wrażliwym systemie transportu wapnia mogą nastąpić 

zaburzenia w funkcjonowaniu komórek prowadzące do transformacji nowotworowej 

albo innych chorób, w tym neurodegeneracyjnych. Ze względu na występowanie onko-
genów i supresorów nowotworowych w MERCs w pobliżu receptorów IP3R uznaje się, 

że receptory te mogą być molekularnym celem działania białek kodowanych przez 

onkogeny w celu promowania transformacji nowotworowej napędzanej nieprawidłową 
gospodarką wapniową [9]. Sygnalizacja wapniowa, w którą zaangażowane są MERCs 

ma również znaczenie w regulacji procesów fuzji i fizji mitochondriów, autofagii oraz 

sygnalizacji ROS. 
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3.2. Biosynteza i transport lipidów 

MAMs oraz MERCs posiadają zdolność do syntezy i ułatwiania transportu fosfolipidów 

i steroli między organizmami. Siateczka śródplazmatyczna uznawana jest za główne 

miejsce biosyntezy lipidów, jednak niektóre ze szlaków wymagają działania enzymów 
zlokalizowanych w mitochondriach. Tym samym też MAMs/MERCs są zaangażowane 

w procesy biosyntezy lipidów ze względu na zachodzącą konieczność ich transportu 

między ER i mitochondriami. [7]. Dzięki obecności w MAMs różnych fosfolipidów, 

trójglicerydów, cholesterolu i jego estrów w połączeniu z enzymami, reakcje, w których 
pośredniczą MERCs, odgrywają kluczową rolę w zwiększeniu wydajności syntezy 

i ograniczeniu rozprzestrzeniania się produktów lipidowych [19]. W MAMs zachodzi 

aktywacja 3H-seryny, a następnie jej konwersja do 3H-fosfotydyloseryny (PS), która po 
związaniu z mitofuzyną 2 jest transportowana do mitochondriów. Tam z kolei prze-

kształcana jest do 3H-fosfatydyloetanolaminy (PE). MAMs są również uważane za prze-

dział występujący przed aparatem Golgiego, w którym mogą być gromadzone lipopro-
teiny [20]. Obecność kluczowych składników biogenezy lipoprotein o bardzo niskiej 

gęstości (VLDL, ang. very low-density lipoprotein) w MAMs wskazuje na ich udział 

w biogenezie lipoprotein, co z kolei wpływa na ogólnoustrojową homeostazę i metabo-

lizm lipidowy [21]. 
Sfingolipidy, w tym ceramid czy sfingozyna modulują funkcje mitochondriów, a to 

z kolei niekorzystnie wpływa na komórkowy metabolizm wolnych rodników tlenu 

(ROS, ang. reactive oxygen species) i energii [22]. Jako że ER jest głównym miejscem 
syntezy sfingolipidów de novo w komórkach ssaków, uznaje się, że MERCs mogą 

spełniać rolę w zatrzymywaniu oddychania mitochondrialnego poprzez zwiększenie 

transportu ceramidów do mitochondriów [23]. Co więcej – transport ceramidów do mito-

chondriów przez białko przenoszące ceramid (CERT) indukuje apoptotyczną śmierć 
komórki [24]. Niektóre ceramidy mają zdolność do tworzenia kanałów w zewnętrznej 

błonie mitochondrialnej, które przyczyniają się do zwiększenia przepuszczalności OMM 

i wzmożenia wydzielania do cytozolu białek proapoptotycznych, w tym cytochromu c. 
[4]. Bezpośrednia interakcja ceramidów, które do mitochondriów dostają się przez 

MERCs, z kanałami VDAC umożliwia uwalnianie cytochromu c, co zmniejsza potencjał 

błony mitochondrialnej i zaburza łańcuch transportu elektronów, przyspieszając apoptozę 
w komórkach [25]. Jako jedno z głównych miejsc biosyntezy sfingolipidów, zwiększona 

ilość ceramidów w MAMs negatywnie wpływa na funkcję mitochondriów i ich dyna-

miczną regulację, przyczyniając się tym samym do rozwoju insulinooporności i licznych 

chorób metabolicznych [4]. 

3.3. Fuzja i fizja mitochondriów 

Rolę MERCs opisuje się również podczas podziału i łączenia się mitochondriów. 

Regulacja podziału mitochondrialnego ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funk-

cjonowania komórek. Nadmierny podział mitochondriów powiązano z licznymi choro-
bami, w tym neurodegeneracyjnymi [26]. Z badań przeprowadzonych zarówno na ko-

mórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae jak i na dzielących się żywych komórkach 

ssaczych wynika, że 87-94% podziałów mitochondriów ma początek właśnie w MERCs, 
przy czym zdecydowana większość tych zdarzeń została powiązana z przestrzennym 

ułożeniem mitochondriów i ER w tych miejscach [26]. Proces rozszczepienia 

mitochondriów rozpoczyna się poprzez przyłączenie cytozolowego białka związanego 
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z dynaminą 1 (Drp1, ang. dynamin-related protein 1) do OMM w miejscu kontaktu 

mitochondriów z ER. Następnie dzięki aktywności GTPazowej Drp1 tworzą helikalne 

oligomery, owijając się wokół mitochondriów i indukując ich podział [27]. W MERCs 
podział mitochondriów może zachodzić również przy obniżonym poziomie Drp1, za 

pośrednictwem odwróconej forminy 2 (INF2, ang. inverted formin 2), która zlokalizo-

wana jest w ER. INF2 poza rekrutowaniem Drp1 do MERCs może inicjować również 

zależny od aktyny podział mitochondriów [28].  
Zarówno w procesie rozszczepienia, jak i fuzji mitochondriów istotną rolę odgrywa 

sygnalizacja wapniowa, którą opisano wcześniej. Do rozszczepienia mitochondriów 

potrzebny jest wzrost mitochondrialnego stężenia jonów wapnia, a do fuzji – jego spadek. 
Tak jak wspomniano wcześniej, napływ jonów wapnia do mitochondriów można zatrzy-

mać poprzez zwiększenie odległości w MERCs za pośrednictwem Mfn1 i Mfn2. Oba te 

białka spełniają istotną rolę w procesie fuzji mitochondriów, nie tylko ze względu na 
regulację stężenia jonów wapniowych w mitochondriach. Mfn1 i Mfn2 zlokalizowane są 

w MERCs, przy czym występują zarówno po stronie ER, jak i mitochondriów. Ze względu 

na ten fakt utworzenie heterodimerów Mfn1-Mfn2 jest zdecydowanie łatwiejsze w MERCs 

i przez to fuzja mitochondriów częściej zachodzi właśnie w tych miejscach [7]. 

3.4. Autofagia  

Wraz z rozwojem badań pojawia się coraz więcej doniesień o roli MERCs w procesie 

autofagii [30]. Znaczenie utrzymania homeostazy jonów wapnia w odniesieniu do pro-

cesu autofagii ma już ugruntowaną pozycję [7]. Upośledzenie transportu wapnia może 
negatywnie wpływać na produkcję adenozynotrifosforanu (ATP, ang. adenosine tripho-

sphate) w mitochondriach, co z kolei może skutkować zwiększeniem stosunku cytozo-

lowego adenozynomonofosforanu (AMP, ang. Adenosine monophosphate ) do ATP. To 

może prowadzić do aktywacji kinazy aktywowanej przez AMP (AMPK, ang. AMP-
activated protein kinase) i autofagii [31]. Co więcej, w warunkach głodu MERCs zostały 

wzbogacone w różne białka związane z autofagią, a zaburzenia crosstalku między ER 

a mitochondriami w tych miejscach prowadziły do zmniejszenia intensywności przebiegu 
autofagii ze względu na nieprawidłowości w tworzeniu się autofagosomów [32]. Wciąż 

prowadzone są dyskusje na temat tego, czy MERCs działają jako pozytywne czy nega-

tywne regulatory autofagii. 

3.5. ROS i odpowiedź immunologiczna 

Głównym źródłem ROS w komórce jest oksydacja fosforylacyjna w łańcuchu trans-

portu elektronów w mitochondriach. W komórkach ROS działają jako czynniki sygnali-

zacyjne, cząsteczki szkodliwe dla procesów komórkowych lub przekaźniki informacji 

w MERCs. Jony wapnia zlokalizowane w mitochondriach łączą się z ROS w celu regulacji 
otwierania porów przejściowej przepuszczalności mitochondrialnej (mPTP, ang. mito-

chondrial permeability transition pore). Łagodny wzrost stężenia ROS jest niezbędny 

do przeżycia komórek w warunkach stresu oksydacyjnego poprzez zmniejszanie napływu 
jonów wapnia z ER do mitochondriów przez MERCs [34]. Nadmierna produkcja ROS 

i akumulacja jonów wapnia w mitochondriach prowadzą do zaburzeń potencjału błony 

mitochondrialnej, otwarcia mPTP, a w efekcie tych procesów – apoptozy [35]. Nadmierny 
transfer jonów wapnia przez MERCs powoduje nadprodukcję mitochondrialnego ROS, 
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która została powiązana z wieloma chorobami, m.in. schizofrenią i upośledzeniem wy-

twarzania siły mięśniowej w mysim modelu starzenia. 

Ponadto wykazano, że MERCs mogą odgrywać również rolę w procesie zapalnym. 
Wykazano bowiem, że produkcja ROS w MERCs może indukować aktywację i montaż 

inflamosomu, czyli wielobiałkowego kompleksu powstałego po aktywacji białka recep-

tora typu 3 (NLRP3, ang. NLR family pyrin domain containing 3) wiążącego nukleotydy 

NOD. Może to następować w wyniku infekcji komórkowej lub stresu i prowadzić do 
aktywacji kaspazy 1 oraz indukcji dojrzewania cytokin prozapalnych [36]. 

3.6. Odpowiedź na stres ER (UPR) 

Białka opiekuńcze występujące w ER zatrzymują nieprawidłowo sfałdowane białka 

w siateczce śródplazmatycznej, umożliwiając im prawidłowe sfałdowanie. Z badań wynika, 
że MERCs biorą udział w odpowiedzi na stres ER wywołany akumulacją nieprawidłowo 

sfałdowanych białek [14]. Wśród białek chaperonowych ER jest białko BiP, które 

wykrywa stres ER i inicjuje odpowiedź na nieprawidłowo sfałdowane białka (UPR, ang. 
unfolded protein response). Po aktywacji szlak UPR umożliwia zwiększenie ilości białek 

chaperonowych i zapobiega dalszej translacji białek kierowanych do światła ER. Wyka-

zano, że stres ER powoduje zwiększenie wychwytu jonów wapnia do mitochondriów, 

co powoduje zwiększenie produkcji ATP i dostarczenie energii do maszynerii chapero-
nowej ER. Dzięki temu możliwe jest wspomaganie fałdowania się białek, a tym samym 

zapobieganie stresowi ER i apoptozie [37]. Początkowo zakładano, że stresowi ER 

towarzyszy wzrost liczby MERCs, ale dowiedziono, że zbyt silny stres ER prowadzić 
może do apoptozy indukowanej przez MERCs [14]. MERCs zostały powiązane z dwoma 

szlakami UPR. Bezpośrednia interakcja PERK (ang. PKR-like ER kinase) z Mfn2 jest 

wymagana do progresji UPR, a wyciszenie PERK zostało powiązane z osłabieniem MERCs 

[38]. Ponadto odkryto, że IRE1 (ang. inositol-requiring enzyme 1) jest substratem dla 
MITOL (ang. mitochondrial ubiquitin ligase). Enzym MITOL to ligaza ubikwityny (E3) 

zewnętrznej błony mitochondrialnej, a kompleks IRE1-MITOL może blokować rozpad 

mRNA. Utrata MITOL  nasila proces apoptozy zależnej od IRE w sposób zależny od 
MERCs [39]. Wskazuje to na fakt ścisłego powiązania MERCs i UPR. 

4. Zaburzenia funkcjonowania MERC w rozwoju chorób 

neurodegeneracyjnych 

Zaburzenia w komunikacji pomiędzy ER i mitochondriami stanowią ważny obszar 
badań w dziedzinie neurobiologii. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych dwóch 

organelli związane są z rozwojem wielu schorzeń o podłożu neurologicznym, w tym 

z patogenezą chorób neurodegeneracyjnych [40]. Ma to związek z udziałem miejsc 
kontaktowych pomiędzy ER i mitochondriami (MERC) w regulacji wielu procesów 

fizjologicznych, co zostało omówione w poprzednim rozdziale. Poniższa sekcja objaśnia 

udział MERC w rozwoju różnych chorób neurologicznych. 

4.1. Choroba Alzheimera (AD) 

Choroba Alzheimera to przewlekła choroba neurodegeneracyjna, która po raz pierwszy 

została opisana w 1906 roku przez Aloisa Alzheimera. Wskazuje się, że w Ameryce na 

przełomie 2017 i 2018 roku wskutek rozwoju choroby Alzheimera zmarło ponad 1 mln osób, 

jednocześnie szacuje się, że w 2019 roku ok. 5,8 mln ludzi żyło z AD. Przewiduje się, 
że do 2050 roku w grupie wiekowej 65+ liczba pacjentów z chorobą Alzheimera może 
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przekroczyć 13 mln. Po ponad 100 latach od opisania choroby Alzheimera, wciąż jest ona 

zaliczana do chorób nieuleczalnych i stanowi główną przyczynę demencji [41]. Postać 

rodzinna AD (FAD, ang. Familial Alzheimer's disease) obejmuje tylko do 5% przypadków 
i związana jest z występowaniem mutacji w genie kodującym białko prekursorowe 

amyloidu (APP, ang. Amyloid precursor protein) oraz w genach kodujących presenilinę 1 

(PS1, ang. presenilin 1) lub presenilinę 2 (PS2, ang. presenilin 2), będących katalicz-

nymi podjednostkami kompleksu γ-sekretazy. W rzeczywistości najczęściej występuje 
postać sporadyczna AD (SAD, ang. sporadic Alzheimer's disease), która charakteryzuje 

się dziedziczeniem uwarunkowanych genetycznie czynników ryzyka lub polimorfizmów 

odpowiadających za występowanie zwiększonego podobieństwa rozwoju choroby. Naj-
bardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka występującym w SAD jest występo-

wanie różnych izoform apolipoproteiny E (APOE, ang. apolipoprotein E), która uczestniczy 

w metabolizmie lipidów i cholesterolu. Nosiciele jednej lub dwóch kopii wariantu APOE 
ε4 posiadają odpowiednio 4- lub 12-krotnie zwiększone ryzyko rozwoju choroby 

Alzheimera. Występowanie wariantu APOE ε3 nie wiąże się z występowaniem zwięk-

szonego ryzyka rozwoju AD. Wskazuje się, że u nosicieli allelu APOE ε2 nie występuje 

AD, co może świadczy o jego właściwościach protekcyjnych [42].  
Głównymi markerami choroby Alzheimera w obrazie histopatologicznym są blaszki 

amyloidowe oraz splątki neurofibrylarne. Zgodnie z hipotezą amyloidową zaproponowaną 

w 1992 roku przez Hardy’ego i Higginsa, powstawanie złogów amyloidowych odgrywa 
kluczową rolę w patogenezie choroby Alzheimera. Hipoteza ta, pomimo zyskania dużej 

popularności w świecie nauki, coraz częściej jest podważana [41]. Innymi cechami cha-

rakterystycznymi dla AD są m.in. zaburzenie homeostazy Ca2+, dysfunkcja mitochon-

driów i zwiększony stres oksydacyjny, których nie można wytłumaczyć za pomocą hipotezy 
amyloidowej, ponieważ pojawienie się wyżej wymienionych zmian patologicznych po-

przedza powstanie złogów amyloidowych. Ze względu na zawodność hipotezy amylo-

idowej konieczne jest poszukiwanie nowych potencjalnych mechanizmów patogenezy 
AD. Warto zauważyć, że zmiany biochemiczne i morfologiczne występujące w rozwoju 

choroby Alzheimera są związane z funkcjami MERC. Badania nad rolą MERC w roz-

woju AD wydają się bardzo obiecujące, ponieważ MERC nie tylko uczestniczy w całym 
procesie wytwarzania amyloidu β (Aβ), ale ponadto dysfunkcja MERC wyjaśnia wiele 

aspektów dotyczących AD, których hipoteza amyloidowa nie jest w stanie wytłumaczyć 

[43]. Postuluje się, że MERC odgrywa kluczową rolę w patogenezie postaci rodzinnej 

AD (FAD) i sporadycznej AD (SAD) [41]. 
Białko prekursorowe amyloidu (APP) jest białkiem transmembranowym, które może 

być przetwarzane na 2 różne sposoby tzn. szlakiem nieamyloidowym i szlakiem amylo-

idowym. Przetwarzanie nieamyloidowe zachodzi w domenach błonowych niebędących 
tratwami lipidowymi. Białko APP jest najpierw rozszczepiane przez α-sekretazę, w wyniku 

czego powstają dwa fragmenty – C-końcowy APP o długości 83 aa (C83) oraz rozpusz-

czalny fragment APPα. Następnie C83 jest rozszczepiany przez kompleks γ-sekretazy, 
w wyniku czego powstaje nieamyloidowy fragment p3 i domena wewnątrzkomórkowa 

APP (AICD, ang. APP intracellular domain). Szlak amyloidowy zachodzi w domenach 

tratw lipidowych, obszarach błony bogatych w sfingomielinę i cholesterol. W tym miejscu 

APP jest najpierw rozszczepiany przez kompleks β-sekretazy, w wyniku czego powstaje 
peptyd C99, a w wyniku aktywności γ-sekretazy powstaje AICD i amyloid β. PS1 i PS2 

wraz z białkiem C99, będącym bezpośrednim prekursorem Aβ, oraz γ-sekretaza nie są 
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równomiernie rozmieszczone w ER, ale lokalizują się głównie w obrębie MAM. Na 

podstawie modeli komórkowych choroby Alzheimera oraz fibroblastów pobranych od 

pacjentów z AD, stwierdzono wzmożone gromadzenie się białka C99 w obrębie MAM. 
Niefizjologiczny wzrost poziomu białka C99 w błonie ER przyczynia się do wychwytu 

pozakomórkowego cholesterolu i jego transport z błony komórkowej do ER, to z kolei 

prowadzi do zwiększonej aktywności MAM oraz zaburzenia homeostazy lipidowej [42B]. 

MAM odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu APP i powstawaniu Aβ. Wykazano, że 
zaburzenia w obrębie MAM prowadzą do wzmożonej syntezy APP, z kolei zwiększony 

poziom APP i C99 upośledza funkcjonowanie MERC. Wskazuje się, że jest to przykład 

dodatniego sprzężenia zwrotnego zachodzącego w obrębie miejsc kontaktu pomiędzy 
ER i mitochondriami, które prowadzą do rozwoju AD [41].  

Homeostaza lipidowa jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, ponie-

waż organ ten charakteryzuje się wysokim stężeniem lipidów, ponadto regulacja gospo-
darki lipidowej jest krytyczna dla generowania i przekazywania potencjałów czynnościo-

wych przez neurony. W chorobie Alzheimera obserwowane są zmiany w metabolizmie 

steroli, fosfolipidów, sfingolipidów i kwasów tłuszczowych [44]. Zidentyfikowanie allelu 

APOE ε4, kodującego wariant E4 ApoE4, jako istotnego czynnika ryzyka AD stanowi 
dowód na istotną rolę cholesterolu w rozwoju choroby Alzheimera. Apolipoproteina E 

odgrywa kluczową rolę w transporcie cholesterolu w mózgu. Wskazuje się, że otyłość 

może przyczyniać się do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia demencji u do-
rosłych, a podwyższony poziom cholesterolu zalicza się do czynników podwyższonego 

ryzyka rozwoju AD. Właściwe środowisko lipidowe warunkuje także możliwość zacho-

dzenia przetwarzania APP [45]. W AD dochodzi do nieprawidłowego gromadzenia C99 

w MAM, co promuje estryfikację wolnego cholesterolu zależną od ACAT1 (ang. acetyl-
CoA acetyltransferase 1), który następnie jest magazynowany w kroplach lipidowych. 

Za pomocą analizy modeli AD i fibroblastów pobranych od pacjentów z AD wykazano, 

że postać rodzinna i sporadyczna AD charakteryzują się znaczącym wzrostem estrów 
cholesterolu oraz kropli lipidowych [46], co ciekawe – ten efekt może zostać odwrócony, 

jeśli produkcja C99 zostanie zahamowana. Wykazano, że tkanki mózgowe pochodzące 

z modeli AD oraz komórki pobrane od pacjentów z AD charakteryzują się wzmożoną 
hydrolizą sfingomieliny w obrębie MAM, co ciekawe, poziom sfingolipidów mógł zostać 

przywrócony w modelach AD po zahamowaniu produkcji C99 [47]. U pacjentów z AD 

obserwuje się wzmożoną syntezę i transport fosfatydyloetanolaminy oraz fosfatydylo-

seryny [46], co także powiązano z zaburzeniami w funkcjonowaniu MAM, ponieważ 
wiadomym jest, że w obrębie MAM lokalizują się enzymy odpowiedzialne za syntezę 

i transport fosfolipidów [45]. Sugeruje się, że mutacje charakterystyczne dla postaci 

rodzinnej choroby Alzheimera (FAD) prowadzą do skrócenia długości miejsc kontakto-
wych pomiędzy ER i mitochondriami. Zmniejszenie odległości pomiędzy ER i mito-

chondriami, które jest warunkowane przez kompleksy białkowe tworzące MERC, może 

prowadzić do upośledzenia mitochondrialnej sygnalizacji jonów Ca2+, spadku aktywności 
szlaku OXPHOS (ang. oxidative phosphorylation), produkcji ATP oraz wzrostu poziomu 

reaktywnych form tlenu. Od strony ER skrócenie dystansu warunkowanego przez MERC 

może się wiązać z zahamowaniem transportu jonów Ca2+, aktywacją szlaku UPR oraz 

zahamowaniem syntezy białek [48].  
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4.2. Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) 

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) jest wyniszczającym schorzeniem neuronów 
ruchowych, związanym z postępującym osłabieniem mięśni, paraliżem oraz śmiercią 
następującą w ciągu kilku lat od wystąpienia choroby, spowodowaną niewydolnością 
oddechową [49]. ALS dotyczy górnych motoneuronów zlokalizowanych w korze 
ruchowej oraz dolnych motoneuronów występujących w pniu mózgu i rdzeniu krę-
gowym. ALS zaliczana jest do rzadkich chorób, a częstość jej występowania wynosi 
średnio 5 na 100 000 przypadków [50]. Sporadyczna postać ALS występuje częściej od 
postaci rodzinnej ALS, przy czym średnio połowa przypadków postaci rodzinnej wywo-
łana jest dziedzicznymi mutacjami w ponad 20 genach [40]. U pacjentów z ALS zostały 
zidentyfikowane mutacje w genach kodujących białka MAM: SIGMAR1, VAPB i MFN2. 
Poprzez mutacje w SIGMAR1 zostaje uniemożliwiona interakcja pomiędzy IP3R3 
i VDAC1, czego konsekwencją jest zaburzenie transportu wapnia z ER do mitochon-
driów, co wiąże się również ze wzrostem poziomu wapnia w cytozolu. Przeciwnie, 
zidentyfikowane mutacje w VAPB przyczyniają się do wzmocnienia interakcji VAPB 
z PTPIP51, zwiększając zawartość wapnia w mitochondriach i cytozolu. Mutacje w MFN2 
powodują, że homodimery MFN2-MFN2 oraz heterodimery MFN1-MFN2 są niefunk-
cjonalne, przez co dochodzi do ograniczenia procesu fuzji i promowania fizji. Wskazuje 
się także, że mutacje w VAPB lub MFN2 mogą wpływać na proces powstawania auto-
fagosomów. Jedną z konsekwencji upośledzenia transferu wapnia może być ponadto 
odłączenie białek MIRO od białek motorycznych dyneiny i kinezyny, w związku z czym 
zostaje upośledzony ruch mitochondriów [51].  

Charakterystyczną cechą patologii ALS jest występowanie złogów białka TDP-43 
(ang. TAR DNA-binding protein 43), które wpływa na transport jonów Ca2+, zaburzając 
asocjację PTPIP51 z VAPB poprzez aktywację GSK-3β (ang. glycogen synthase kinase-3β). 
Akumulacja białka FUS (ang. fused in sarcoma) jest także charakterystyczna dla ALS 
i również wpływa na homeostazę jonów Ca2+ przy udziale GSK-3β [52]. Wykazano, że 
nadekspresja genu kodującego białko FUS wywołuje u myszy fenotyp ALS, czemu 
towarzyszy postępujące porażenie tylnych kończyn, zaobserwowano, że w tym modelu 
mysim ALS osobniki dożywają 3 miesięcy [53]. 

Rozwój ALS powiązano także z zaburzeniem homeostazy lipidowej, obniżonym po-
ziomem glikosfingolipidów oraz podwyższonym poziomem ceramidów i estrów chole-
sterolu [54, 55]. Powszechnie opisywanym mechanizmem patofizjologicznym w ALS 
jest stres oksydacyjny, który przyczynia się do utleniania lipidów, czemu towarzyszy 
także zmiana ich metabolizmu [56]. Wykazano, że nieprawidłowości w metabolizmie 
cholesterolu i sfingolipidów występują u pacjentów z ALS [57, 58]. Nagromadzenie ROS 
zaburza funkcjonowanie MAM, w tym transport jonów Ca2+ oraz lipidów pomiędzy ER 
i mitochondriami. Nieprawidłowa równowaga redoks prowadzi do inaktywacji IP3R, 
który jest kluczowy dla utrzymania homeostazy jonów Ca2+ [59]. W MAM lokalizują 
się chaperony, takie jak kalneksyna, która uczestniczy w regulacji transportu jonów Ca2+ 
[60]. Relokacja kalneksyny w obrębie ER i MAM jest kontrolowana poprzez palmi-
tylację, która stanowi jedyną lipidową modyfikację białek regulowaną przez poziom 
redoks, która może być odwracalna [61]. 

Ponad 150 mutacji w genie dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1, ang. superoxide 
dismutase type 1) odpowiada za 20% postaci rodzinnej ALS. Mutacje o charakterze 
dominującym w genie SOD1 promują śmierć motoneuronów [62]. Nieprawidłowa kon-
formacja białka SOD1 przyczynia się do częściowej blokady kanału VDAC, co objawia 
się dysfunkcją mitochondriów w neuronach ruchowych [43].  



 
Rola MERC w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych 

 

45 
 

4.3. Choroba Parkinsona (PD) 

Choroba Parkinsona (PD) jest drugim po AD schorzeniem neurodegeneracyjnym, 

pierwszy raz choroba ta została opisana w 1817 roku przez Jamesa Parkinsona [63, 64]. 
Na PD choruje ok 2% światowej populacji w wieku 65 lat, a ok 5% populacji stanowią 

osoby chore powyżej 85. roku życia, ponadto mężczyźni częściej chorują na PD niż kobiety 

[65, 66]. Postać sporadyczna PD występuje częściej niż postać rodzinna PD, która stanowi 
mniej niż 10% wszystkich przypadków [67]. Występowanie choroby Parkinsona zwią-

zane jest z degeneracją neuronów dopaminergicznych w istocie szarej w mózgu, a do jej 

objawów należy drżenie oraz postępującą utrata zdolności poruszania się. Cechą charak-

terystyczną neuronów dopaminergicznych w PD jest pojawienie się ciałek Lewy’ego – 
powstające w wyniku agregacji białka α-synukleiny, która w warunkach fizjologicznych 

lokalizuje się obrębie MAM. Mutacje w genach kodujących α-synukleinę prowadzą do 

zaburzenia komunikacji pomiędzy ER i mitochondriami, jednocześnie promują fragmen-
tację mitochondriów. Występowanie tych mutacji zostało powiązane z występowaniem 

rodzinnej postaci PD [68]. W chorobie Parkinsona produkty większości genów, które są 

nadekspresjonowane, wykazują fizyczny i funkcjonalny związek z MAM. Mutacje w tych 
genach prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu MERC. Mutacje w genie PARK2, który 

koduje ligazę ubikwitynową Parkin, oraz w genach kodujących α-synukleinę wywołują 

objawiającą się w wieku młodzieńczym autosomalnie dominującą postać PD. Wykazano, 

że mutacje w genie PARK2 prowadzą do wzmożonej aktywności białka Parkin, co 
promuje transport jonów Ca2+ z ER do mitochondriów [49]. DJ-1 kodowany przez gen 

PARK7 jest białkiem wielofunkcyjnym, liczne mutacje w genie PARK7, które dziedziczą się 

w sposób autosomalny recesywny, zostały powiązane z występowanie PD [69, 70]. Białko 
DJ-1 oddziałuje z VDAC, GRP75 i IP3R w warunkach fizjologicznych, przez co uważa 

się, że białko DJ-1 wspomaga utrzymanie homeostazy jonów Ca2+. Brak funkcjonalnego 

białka DJ-1 zaburza transport jonów Ca2+ pomiędzy ER i mitochondriami [69]. Wskazuje 

się, że mitofagia zależna od Parkin może prowadzić do śmierci neuronów dopaminergicz-
nych w PD, a miejscem inicjacji tego procesu jest MERC [71, 72]. Wzrost poziomu Parkin 

w obrębie MERC promuje ubikwitynację kilku białek lokalizujących się w MERC, 

takich jak VDAC i Mfn2 [73]. Mutacje w genie LRRK2 (ang. leucine-rich repeat kinase 2) 

zostały powiązane rozwojem PD. Wykazano, że sześć głównych mutacji LRRK2 odpo-

wiada za występowanie do 6% przypadków rodzinnej postaci oraz ok. 2% sporadycznej 

postaci PD. Wskazuje się na rolę kinazy LRRK2 w regulacji interakcji pomiędzy biał-
kami lokalizującymi się w MERC. Zmutowana forma LRRK2 wiąże się z ligazą ubikwi-

tynową E3 i zapobiega fosforylacji zależnej od PERK, co prowadzi do ubikwitynacji 

i degradacji białek w obrębie MERC. Ponadto w wyniku jednej z mutacji LRRK2 do-

chodzi do obniżenia poziomu Mfn2 i Mfn2 wraz z PTPIP51, zaburzając w ten sposób 
funkcjonowanie MERC, w tym transport jonów Ca2+ [74]. Została potwierdzona rola  

α-synukleiny w utrzymaniu homeostazy jonów Ca2+, ponieważ α-synukleina, która lokali-

zuje się w MERC, pośredniczy w transferze Ca2+ przez receptor IP3R. Powstawanie oli-
gomerów α-synukleiny przyczynia się do rozregulowania transportu jonów Ca2+ i akty-

wacji mitochondrialnego poru przejściowej przepuszczalności (mPTP), prowadząc do 

śmierci komórek nerwowych [75]. 
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5. Podsumowanie 

Patogeneza chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (AD), 

choroba Parkinsona (PD) oraz stwardnienie zanikowe boczne (ALS), dotyczy różnych 

populacji neuronów oraz charakteryzuje się występowaniem odmiennych objawów kli-
nicznych. Mimo to proces neurodegeneracji w przypadku każdej z tych chorób wiąże 

się z zaburzeniem homeostazy jonów Ca2+ i lipidów oraz nieprawidłowym funkcjono-

waniem mitochondriów, a wszystkie te zdarzenia prowadzą razem do śmierci komórki. 

Występowanie tych samych nieprawidłowości w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych 
sugeruje istnienie jednego, wspólnego dla tych chorób, mechanizmu, który leży u pod-

łoża patogenezy AD, PD i ALS. Wykazano, że wiele procesów, które są zaburzone 

w chorobach neurodegeneracyjnych, podlega regulacji przez MERC/MAM, także 
czynniki związane z rozwojem AD, PD lub ALS zmieniają funkcjonowanie miejsc kon-

taktowych pomiędzy ER i mitochondriami. Wyniki badań wskazują, że zaburzenia 

w funkcjonowaniu MERC/MAM stanowią mechanizm odpowiedzialny za rozwój chorób 
neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera (AD), choroby Parkinsona (PD) 

i stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).  
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Rola MERC w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych 

Streszczenie 
Retikulum endoplazmatyczne (ER) i mitochondria ściśle współdziałają w utrzymaniu homeostazy komórki. 

Crosstalk pomiędzy tymi organellami jest możliwy dzięki występowaniu miejsc kontaktu pomiędzy ER 
i mitochondriami, określanymi jako MERCs (ang. mitochondria-ER contact sites). Strukturę MERC tworzą 
wyspecjalizowane kompleksy białkowe, których podjednostki zakotwiczone są odpowiednio w błonie ER 
lub w zewnętrznej błonie mitochondriów. MERCs pełnią kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funk-
cjonowania ER i mitochondriów. Do funkcji MERCs należą: transport jonów Ca2+ z ER do mitochondriów, 
biosynteza oraz transport lipidów pomiędzy ER i mitochondriami. Ponadto wskazuje się, że MERC uczest-
niczą w regulacji procesów autofagii, fuzji i fizji mitochondriów, aktywacji UPR (ang. unfolded protein 
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response) oraz odpowiedzi immunologicznej. Zaburzenia w funkcjonowaniu MERC powiązano z patogenezą 
chorób o podłożu metabolicznym i neurologicznym. Komórki układu nerwowego wykazują szczególną wrażli-
wość na występowanie nieprawidłowości w obrębie MERC, gdyż wiąże się to z zaburzeniem homeostazy 
jonów Ca2+ i homeostazy lipidowej. Wykazano związek pomiędzy występowaniem defektów w funkcjono-
waniu MERCs a rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera (AD), stwardnienie 
zanikowe boczne (ALS) oraz choroba Parkinsona (PD). Wskazuje się, że dokładne zbadanie MERCs może 
pozwolić na dogłębniejsze zrozumienie podłoża wielu chorób, jednocześnie dając szansę na rozwój nowych, 
skuteczniejszych metod leczenia. 

Słowa kluczowe: MERC, MAM, Alzheimer, Parkinson, ALS 

Role of MERC in development of neurodegenerative diseases 

Abstract 
The endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria work closely together in maintaining cell homeostasis. 
Crosstalk between these organelles is made possible by the occurrence of contact sites between the ER and 
mitochondria, referred to as MERCs (mitochondria-ER contact sites). The structure of MERCs is formed by 
specialised protein complexes whose subunits are anchored in the ER membrane or in the outer mitochon-

drial membrane, respectively. MERCs play a key role in ensuring proper ER and mitochondrial function. 
The functions of MERCs include Ca2+ ion transport from the ER to the mitochondria, biosynthesis and lipid 
transport between the ER and mitochondria. In addition, MERCs are indicated to be involved in the 
regulation of autophagy, mitochondrial fusion and fission, unfolded protein response (UPR) activation and 
the immune response. MERC dysfunction has been linked to the pathogenesis of metabolic and neurological 
diseases. Cells in the nervous system are particularly sensitive to the presence of MERC abnormalities, as 
this is associated with disruption of Ca2+ ion homeostasis and lipid homeostasis. An association between the 
presence of defects in the function of MERCs and the development of neurodegenerative diseases such as 
Alzheimer's disease (AD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Parkinson's disease (PD) has been 

demonstrated. It is indicated that a thorough study of MERCs may allow a more in-depth understanding of 
the substrate of many diseases, while providing the opportunity to develop new, more effective treatments. 
Keywords: MERC, MAM, Alzheimer, Parkinson, ALS 
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Bartłomiej Nowak1 

Tętniaki mózgu –  

poważny problem kliniczny i społeczny 

1. Wprowadzenie  

Tętniaki wewnątrzczaszkowe stanowią poważny problem kliniczny i społeczny oraz 

są najczęstszą przyczyną samoistnych krwawień wewnątrzczaszkowych. Wzrost liczby 
wykrywanych wad naczyniowych (w tym tętniaków) i zastosowanie endowaskularnych 

metod leczenia związane są ściśle z dynamicznym postępem w diagnostyce obrazowej. 

Ryzyko pęknięcia tętniaka szacowane jest na około 1% rocznie, a częstość występowania 

krwawienia podpajęczynówkowego (ang. subarachnoid hemorrhage, SAH) oceniana 
jest na 9 na 100 tys. osób [1, 2]. Stały rozwój diagnostyki obrazowej i radiologii zabiego-

wej, ze szczególnym uwzględnieniem neuroradiologii, pozwala na zmniejszenie inwa-

zyjności procedur w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Celem niniejszego opraco-
wania jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego epidemiologii, patogenezy, 

diagnostyki i leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków mózgu. 

2. Epidemiologia i patogeneza 

Tętniak to ograniczone, odcinkowe poszerzenie światła naczynia, które powstaje 
w wyniku defektu budowy ściany naczynia. Objawia się osłabieniem, brakiem błony 

mięśniowej lub sprężystej naczynia, co powoduje uwypuklanie się błony wewnętrznej – 

intimy. Określenie tętniak wewnątrzczaszkowy dotyczy tętniaków zlokalizowanych po-

wyżej podstawy czaszki w naczyniach zaopatrujących mózgowie. Szacuje się, że tętniaki 
wewnątrzczaszkowe występują u około 0,2-7,9% populacji [1, 3].  

W około 80% przypadków pierwszym objawem tętniaka wewnątrzczaszkowego jest 

SAH, podczas gdy 3-4% wykrywanych jest przypadkowo podczas diagnostyki obrazowej 
z innych wskazań. Tętniaki mogą również sugerować objawy patologicznej masy [3-5]. 

Ponad 90% wykrytych tętniaków mózgu to tętniaki o średnicy mniejszej niż 10 mm, 

zlokalizowane w przednim krążeniu mózgowym [6]. Ze względu na morfologię tętniaki 
można podzielić na workowate w postaci klasycznej i polimorficznej oraz wrzecionowate. 

Ze względu na budowę ściany można je podzielić na prawdziwe, rzekome i rozwarst-

wiające [7]. 

Patogeneza tętniaków wewnątrzczaszkowych nie jest całkowicie poznana i jest przed-
miotem ciągłych badań. Historycznie tego typu tętniaki uważano za wadę wrodzoną, 

jednakże obecnie ta teoria jest kwestionowana [8-10]. Uważa się, że rola stresu hemody-

namicznego występującego w ścianie naczynia mózgowego (ang. wall shear stress, 
WSS) znacząco przyczynia się do powstawania tętniaków [11]. W eksperymentalnych 

modelach zwierzęcych indukowano tętniaki workowate, manipulując czynnikami hemo-

dynamicznymi [12].  

Miejscem predylekcyjnym tworzenia się tętniaków jest najczęściej miejsce podziału 
tętnic na dalsze gałęzie oraz występowanie wariantów anatomicznych koła Willisa, np. 

 
1 barteknowak002@gmail.com, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum. 
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hypoaplazje lub aplazje naczyń, przetrwałe połączenia szyjno-podstawne, fenestracje 

[13]. Stres hemodynamiczny prowadzi do odczynu zapalnego w ścianie naczynia, co 

predysponuje do uszkodzenia intimy, a następnie do degeneracji warstwy środkowej 
i wykształcenia worka tętniaka. Prowadzone są badania dotyczące ciągłego działania 

stresu dynamicznego na naczynie, który indukuje szereg reakcji czynników zapalnych – 

cyklooksygenaza-2 (COX-2), prostaglandyna E2 (PGE2), receptor prostaglandyny 2 

(EP2), czynnik transkrypcji jądrowej (NF-κB) w ścianach naczynia, powodując degene-
rację warstwy mięśniowej i osłabienie struktury tętnicy. Poznanie tego typu mechani-

zmów pozwoli w przyszłości na leczenie farmakologiczne tętniaków, jednak rola odpo-

wiedzi immunologicznej i zapalnej nadal pozostaje nie do końca wyjaśniona [10, 14].  
Tętniaki wewnątrzczaszkowe mogą też występować rodzinnie. Zidentyfikowano 

szereg genów odpowiadających za syntezę elastyny i kolagenu związanych z formowa-

niem się tętniaków mózgu. Jedynie 5% przypadków rodzinnego występowania tętniaków 
można odnieść do zidentyfikowanych zmian w genomie. Obecnie nie ma wiarygodnych 

testów genetycznych pozwalających na identyfikację pacjentów z ryzykiem rozwoju 

tętniaków mózgu, ale prowadzone są badania mające na celu identyfikację genów 

predysponujących do pękania tętniaków [12-16].  
Tętniaki wewnątrzczaszkowe często towarzyszą rzadkim chorobom tkanki łącznej 

o podłożu genetycznym (zespół Marfana, zespół Gronblada-Standberga, zespół Ehlersa-

Danlosa typu II i IV), wielotorbielowatość nerek, choroba Rendu-Oslera-Webera [3, 12].  
Tętniaki mogą powstawać również na skutek infekcji bakteryjnych i grzybiczych. 

Składają się z materiału zapalnego, materiału krwotocznego i ścieńczałych, nacieczo-

nych tkanek okołonaczyniowych. Lokalizują się zazwyczaj w obwodowych odcinkach 

naczyń mózgowych, najczęściej w odgałęzieniach tętnicy środkowej mózgu (ryc. 1) [3, 
16, 17]. 

Tętniaki zapalne stanowią około 2-4% wszystkich tętniaków mózgu. Powstają drogą 

rozsiewu naczyniowego z lokalizacji odległych, najczęściej w przebiegu zapalenia wsier-
dzia, ropni w jamie brzusznej, zapalenia rdzenia kręgowego i szpiku kostnego spowodo-

wanych zakażeniem Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Sallmonella sp., 

Escherichia coli, Pseudomonas sp., Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae 
[17, 18].  

Tętniaki mogą też powstawać na drodze urazu mechanicznego naczynia, np.: pene-

trujących urazów głowy, urazów jatrogennych będących powikłaniem chirurgicznym 

w obrębie głowy i twarzoczaszki, angiopatii, w przebiegu nowotworów i radioterapii [16, 18].  
Ryzyko pęknięcia tętniaka mózgu wynosi ok. 1% w skali roku i rośnie wraz z wie-

kiem, dlatego szczyt zachorowania przypada na okres szóstej i siódmej dekady życia. 

Ryzyko rośnie również wraz ze wzrostem wielkości tętniaka [1, 15, 19-23]. W zdecydo-
wanej większości (ok. 85-95%) tętniaki występują w przedniej części koła tętniczego 

mózgu. Tętniaki tylnej części koła Willisa stanowią około 12-15%. U około 20-30% 

chorych występują tętniaki mnogie (tab. 1) [3, 4, 16, 19, 24].  
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Rycina 1. Angiografia naczyń mózgowych. Tętniak mykotyczny zlokalizowany  

w segmencie m3 tętnicy środkowej mózgu. Źródło: materiał własny 

Tabela 1. Najczęstsze lokalizacje tętniaków mózgu 

Lokalizacja tętniaka mózgu Częstość występowania tętniaków (%) 

tętnica łącząca przednia  

(ang. anterior communicating artery – AComA)  
30-35% 

tętnica środkowa mózgu  

(ang. middle cerebral artery – MCA)  
ok. 20% 

tętnica szyjna wewnętrzna (ang. internal carotid 

artery – ICA), w tym odejście tętnicy łączącej tylnej 

(ang. posterior communicating artery – PComA), 

podział ICA  

8-12% 

tętnica przednia mózgu (ang. anterior cerebral 

artery – ACA) i jej dalsze podziały: tętnica 

okołospoidłowa (ang. pericallosal artery – PericalA) 

i spoidłowo-brzeżna (ang. calloso-marginal artery – 

CmA) 

3-5% 
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tętnica oczna (ang. ophtalmic artery – OpA) ok. 2% 

tętnica naczyniówkowa przednia  
(ang. anterior choroidal artery – AChA) 

ok. 3% 

tętnica podstawna (ang. basilar artery – BA) i jej 

podziały: tętnica górna móżdżku (ang. superior 

cerebellar artery – SCA), połączenia kręgowo- 

-podstawne, tętnica dolna przednia móżdżku  

(ang. anterior inferior cerebellar artery – AICA) 

ok. 10% 

tętnice kręgowe (ang. vertebral artery – VA) ok. 5%  

Źródło: opracowano na podstawie [3, 4, 16, 19, 24]. 

Szacuje się, że ryzyko pęknięcia tętniaka „niemego” poniżej 5 mm wynosi około 

0,33% rocznie, natomiast tętniaki powyżej 10 mm obarczone są ryzykiem około 10% 

rocznie. Murayama i wsp. podają również, że większym ryzykiem krwawienia (bez względu 

na wielkość) obarczone są tętniaki zlokalizowane w tylnym krążeniu koła Willisa. W krą-
żeniu przednim koła tętniczego największym ryzykiem pęknięcia obciążone są tętniaki 

PComA (ok. 1,06% na rok) [25]. W badaniach przeprowadzonych w 2003 r. oszacowano, 

że tętniaki zlokalizowane w krążeniu tylnym koła tętniczego mózgu pękają częściej niż 
w krążeniu przednim. UCAS Japan wskazuje, że ryzyko krwawienia z PComA jest 

zbliżone do krwawień tętniaków krążenia tylnego [26, 27]. Szeroko dostępna diagno-

styka obrazowa  – tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (ang. Magnetic 

Resonanse Imaging – MRI) – pozwala na coraz częstsze wykrywanie niepękniętych 
tętniaków wewnątrzczaszkowych, jednak nadal najczęściej pierwszym objawem jest 

SAH. Inne objawy, które mogą towarzyszyć tętniakom wewnątrzczaszkowym, to bóle 

głowy, uszkodzenia i niedowłady nerwów czaszkowych, najczęściej manifestujące się 
jako poszerzenie źrenicy, opadanie powieki, ubytki w polu widzenia, dwojenie widzenia 

oraz objawy ogniskowe typowe dla guza mózgu. Ponadto mogą występować ogniska 

niedokrwienne i napady padaczkowe [3, 4, 28-32]. 

3. Krwawienie podpajęczynówkowe 

Coraz częstsze wykrywanie tętniaków, ryzyko związane z pęknięciem oraz powi-

kłania związane z krwotokiem wewnątrzczaszkowym przemawiają za leczeniem tętnia-

ków „niemych” klinicznie. Należy jednak przed podjęciem leczenia brać pod uwagę wiek 

i stan kliniczny chorego, choroby towarzyszące, lokalizację tętniaka, jego wielkość 
i morfologię [6, 30]. SAH z pękniętego tętniaka to wynaczynienie krwi do przestrzeni 

podpajęczynówkowej między oponą pajęczą i miękką, któremu może towarzyszyć 

krwawienie śródmózgowe (ok. 20-40%), do układu komorowego (ok. 13-28%), rzadziej 
podtwardówkowe (2-5%) [3].  

Szacuje się, że częstość występowania SAH w populacji wynosi 6,7-9 na 100 tys. W nie-

których krajach może być wyższa, np. w Japonii 22,7 na 100 tys., Finlandii 19,9 na 100 tys. 
(dla Europy zapadalność wynosi ok. 8,3 na 100 tys.), natomiast niska występuje w krajach 

Ameryki Południowej i Australii [2, 33-36]. SAH pochodzi najczęściej z pękniętych 

tętniaków wewnątrzczaszkowych (ok. 80%), malformacji tętniczo-żylnych, angiopatii, 

nowotworów, dyssekcji naczyń, mechanicznych uszkodzeń OUN, udarów krwotocznych, 
krwawień okołokonarowych [3, 37, 38]. U części chorych nie udaje się zlokalizować 

źródła krwawienia, co w przypadku tętniaków może być spowodowane obkurczaniem 
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się worka tętniaka [3, 39, 40]. SAH najczęściej występuje między 50. a 60. rokiem życia 

(45-60 lat u mężczyzn, 60-70 lat u kobiet) i częściej u kobiet [3, 36, 41, 42].  

Czynnikami ryzyka predysponującymi do wystąpienia SAH są: nadciśnienie tętnicze 
(szczególnie niedostatecznie kontrolowane), długotrwała antykoncepcja hormonalna, 

ciąża i poród oraz używki, takie jak papierosy, alkohol czy kokaina, [3, 41-43]. Częstymi 

objawami towarzyszącymi krwawieniu z pękniętego tętniaka jest nagły, silny ból głowy 

(piorunujący lub narastający), nudności i wymioty, utrata przytomności, oczopląs, światło-
wstręt, sztywność karku, deficyty neurologiczne. Śmiertelność z powodu SAH jest 

wysoka – wynosi ok. 50%, w tym ok. 25% w pierwszej dobie od wystąpienia krwa-

wienia, a ok. 12% chorych umiera przed otrzymaniem jakiejkolwiek pomocy medycznej 
[3, 6, 44].  

Odpowiednia ocena kliniczna SAH pozwala na dobór metody leczenia oraz na ocenę 

dalszego rokowania chorego [37, 42].  
W celu określenia stanu klinicznego pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym 

stworzono kilka skal, które oceniają nasilenie bólu głowy, ocenę świadomości, objawy 

oponowe, deficyty neurologiczne. Jedną z najbardziej popularnych skal jest 5-stopniowa 

skala Boterella w modyfikacji Hunta i Hessa (H-H), która bazuje na ocenie klinicznej 
pacjenta i wynikającym ryzyku leczenia chirurgicznego (tab. 2). W przypadku gdy pacjent 

obciążony jest poważnymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, zaawansowana 

miażdżyca lub w badaniu angiograficznym udokumentowany jest skurcz naczynia, 

dodawany jest jeden stopień [6, 45]. 

Tabela 2. Skala Hunta-Hessa 

Stopień H-H Kliniczna ocena stanu chorego 

0 Tętniak niepęknięty 

I Brak objawów lub niewielki ból głowy i dyskretne objawy oponowe 

II 
Ból głowy o średnim lub znacznym nasileniu, sztywność karku,  

uszkodzenie nerwów czaszkowych 

III 
Senność, splątanie, ogniskowe objawy uszkodzenia układu nerwowego 

o niewielkim nasileniu 

IV 
Stupor, niedowład połowiczy o średnim lub znacznym nasileniu,  

zaburzenia wegetatywne 

V Głęboka śpiączka, sztywność odmóżdżeniowa, prężenia 

Źródło: opracowane na podstawie [6, 45]. 

Innymi skalami, które znalazły zastosowanie w ocenie klinicznej, są: skala zapro-

ponowana przez Światową Federację Towarzystw Neurochirurgicznych (ang. The World 

Federation of Neurosurgical Societies – WFNS), która ocenia stan chorego w skali 
śpiączki Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale – GCS) i obecności deficytów neurolo-

gicznych, takich jak afazja, niedowład, porażenie połowiczne (tab. 3) [5, 46], oraz skala 

Rokowania po Krwawieniu Podpajęczynówkowym z Tętniaka (ang. Prognosis on 
Admission of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage – PAASH) oparta wyłącznie na 

skali GCS (tab. 4) [6, 47]. Europejska Organizacja Udarowa (ang. European Stroke 

Organization, ESO) zaleca wykorzystywanie skali opartej na punktacji GCS. Skala PAASH 
lepiej koreluje z wynikami leczenia, ale skale H-H i WFNS są nadal powszechnie sto-

sowane [6, 48, 49].  
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Tabela 3. Skala WFNS 

Stopień WFNS Punktacja GCS 
Deficyty neurologiczne 

(obecne +, nieobecne -) 

0*     
1 15 - 

2 13-14 - 

3 13-14 + 

4 7-12 +/- 

5 3-6 +/- 

*Wartość 0 dotyczy tętniaków niepękniętych  
Źródło: opracowane na podstawie [6, 46]. 

Tabela 4. Skala PAASH 

Stopień PAASH Punktacja GCS 

1 15 

2 11-14 

3 8-10 

4 4-7 

5 3 

Źródło: opracowane na podstawie [6, 48]. 

Podstawową metodą diagnostyczną potwierdzającą SAH jest TK głowy, która 
pozwala na wykrycie krwawienia niemalże w 100% w pierwszych godzinach krwawie-

nia. Czułość ta spada w kolejnych dobach od wystąpienia SAH [50, 51]. W badaniu TK 

głowy oceniana jest wielkość i rozległość krwawienia w skali Fishera lub zmodyfiko-

wanej skali Fishera (tab. 5 i 6) [52, 53]. Skale te służą do oceny stopnia nasilenia krwa-
wienia w obrazowaniu TK oraz pozwalają ocenić ryzyko wystąpienia skurczu naczynio-

wego, jednakże zmodyfikowana skala Fishera zaproponowana w 2006 r. pozwala 

bardziej miarodajnie ocenić to ryzyko [53, 54].  

Tabela 5. Skala Fishera 

Stopień  Ilość wynaczynionej krwi w badaniu tomografii komputerowej 

1 Brak krwi w obrazie tomografii komputerowej 

2 Rozlana lub cienka warstwa krwi grubości <1 mm 

3 Zlokalizowany skrzep i/lub warstwa krwi >1 mm 

4 
Krwawienie śródmózgowe lub dokomorowe z krwawieniem 

podpajęczynówkowym lub bez niego 

Źródło: opracowane na podstawie [52, 53]. 

Tabela 6. Zmodyfikowana skala Fishera 

Stopień  Ilość wynaczynionej krwi w badaniu tomografii komputerowej 

0 Brak krwi 

1 Niewielka ilość krwi w zbiornikach bez krwawienia do układu komorowego 

2 Niewielka ilość krwi w zbiornikach z krwawieniem do układu komorowego 

3 Duża ilość krwi w zbiornikach bez krwawienia do układu komorowego 

4 Duża ilość krwi w zbiornikach z krwawieniem do układu komorowego 

Źródło: opracowane na podstawie [52, 53]. 
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W przypadku wystąpienia krwawienia można wykonać angiografię tomografii kom-

puterowej (angio-TK) naczyń mózgowych. W sytuacji braku możliwości oceny SAH 

w badaniu TK (brak ognisk krwawienia w obrazie lub zbyt duża ilość artefaktów rucho-
wych), gdy objawy kliniczne silnie sugerują SAH, wskazane jest wykonanie punkcji 

lędźwiowej i oceny płynu mózgowo-rdzeniowego [50, 55]. 

4. Metody obrazowania 

Podstawowe metody obrazowania, które pozwalają uwidocznić tętniaki wewnątrz-

czaszkowe, to cyfrowa angiografia subtrakcyjna (ang. digital subtraction angiography, 
DSA), angio-TK oraz angiografia rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance 

angiography, MRA) [37, 42, 56]. Badania te pozwalają ocenić m.in. morfologię, lokali-

zację oraz relacje anatomiczne. Angio-TK polega na obrazowaniu naczyń mózgowych 
w wielorzędowej spiralnej TK w trakcie maksymalnego wzmocnienia po dożylnym 

podaniu ok. 70 ml/kg mc. środka cieniującego (do żyły obwodowej z szybkością  

4-5 ml/s). Rozwiązania technologiczne w tomografii powalają uzyskać warstwy rzędu 
0,6 mm grubości z badania w wysokiej rozdzielczości w bardzo krótkim czasie. Systemy 

obróbki obrazu dają możliwość wtórnej wielopłaszczyznowej rekonstrukcji obrazu. 

Metoda ta pozwala na szybką diagnostykę i ocenę naczyń oraz ewentualnych patologii 

w ich obrębie (ryc. 2) [56, 57].  

 
Rycina 2. Angio-TK w rekonstrukcjach: 1 – MIP (ang. maximum intensity projection), 2 i 3 – VR  

(ang. volume rendering). Tętniak podziału MCA. Źródło: materiał własny 

W diagnostyce MRA tętniaków wewnątrzczaszkowych wykorzystuje się dwie 

sekwencje: ToF (ang. time of flight) oraz szybkie sekwencje echa gradientowego 

w obrazach T1-zależnych. Sekwencja ToF (2D lub 3D) pozwala uzyskać obraz naczyń 
przez saturacje pobudzonych impulsem RF (ang. radio frequency) statycznych tkanek. 

Krew świeżo napływająca nie jest pod wpływem działającego impulsu RF, dlatego 

naczynia mają hiperintensywny sygnał na tle saturowanych tkanek (ryc. 3) [57, 58].  
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Rycina 3. MRA w rekonstrucji MIP. Tętniak MCA. Źródło: materiał własny 

 W szybkiej sekwencji echa gradientowego w obrazach T1-zależnych podawany jest 

środek kontrastowy (0,15-0,20 mmol/kg mc.) MRA jest rzadziej stosowaną metodą niż 
angio-TK, ale wykorzystuje się ją często w badaniach kontrolnych po embolizacji tętnia-

ków [57, 58]. Parametry sekwencji różnią się w zależności producenta skanera MRI. 

Czułość badania waha się od 75% do 92%, a przy podaniu środka cieniującego wrasta 

do 100% [57, 59, 60]. W przypadku obrazowania SAH w MRI wykorzystywane są sek-
wencje FLAIR (ang. fluid attenuated inversion recovery), sekwencje wykrywające złogi 

hemosyderyny. Ograniczeniem badania MRI jest mniejsza dostępność do pracowni rezo-

nansu magnetycznego, długi czas badania, pewne przeciwskazania związane z silnym 
polem magnetycznym oraz prędkością gradientową tego pola, np.: metalowe implanty, 

elementy, które mogą się nagrzać i przemieścić w polu magnetycznym [58, 61, 62]. 

DSA jest to badanie diagnostyczne polegające na uzyskaniu obrazu układu naczynio-
wego z wykorzystaniem cyfrowego odejmowania od uzyskanego obrazu angiograficz-

nego zdjęć wykonanych przed podaniem środka cieniującego [57, 63]. Metoda ta jest 

złotym standardem w ocenie patologii naczyniowych OUN – poza uwidocznieniem 

morfologii tętniaka, położeniem tętniaka w stosunku do innych naczyń pozwala ocenić 
dynamikę przepływu krwi w naczyniach. Badanie angiograficzne wykonywane jest 

najczęściej z dostępu przez tętnicę udową wspólną (rzadziej przez tętnicę promieniową 

lub łokciową). Po nakłuciu tętnicy metodą Seldingera wprowadza się cewnik 5F do 
tętnicy biodrowej. Następnie pod kontrolą fluoroskopii po prowadniku wprowadza się 

cewnik do tętnicy szyjnej lub kręgowej. Przez cewnik podawany jest środek cieniujący, 

a obraz jest rejestrowany w czterech projekcjach roboczych [56, 57]. 

Obecnie angiografy mają możliwość rejestrowania obrazu w formie 3D DSA, 
rejestrowania obrazu podobnego do TK (dynaCT) oraz wtórną możliwość rekonstrukcji 

obrazu [63]. Angiografia jako badanie inwazyjne jest obarczona niewielkim ryzykiem 

powikłań (0,5-2,5%), do których należą: krwiak lub tętniak rzekomy w miejscu wkłucia, 
powikłania zakrzepowo-zatorowe, dyssekcje i perforacje lub skurcz naczyń (ryc. 4 i 5) 

[64-66].  
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Rycina 4. Angiografia naczyń mózgowych. Skurcz naczyniowy. Źródło: materiał własny 

 
Rycina 5. Angiografia. Perforacja naczynia. Źródło: materiał własny 
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Przewaga DSA nad innymi metodami wynika z wysokiej rozdzielczości przestrzen-

nej (ok. 0,2 mm), umożliwiającej obrazowanie drobnych naczyń, dużej rozdzielczości 

czasowej pozwalającej na obrazowanie dynamiczne (w fazie tętniczej, żylnej lub 
włośniczkowej), a także możliwości selektywnego cewnikowania wybranego naczynia 

i wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych (ryc. 6) [56, 57].  

 
Rycina 6. Angiografia naczyń mózgowych w dwóch projekcjach. Duży tętniak AcomA przed  

i po embolizacji. Źródło: materiał własny 

5. Ocena wyników leczenia 

Powikłaniami po SAH, które mogą prowadzić do zgonu, są: krwiak śródmózgowy, 
wzrost ciśnienia śródczaszkowego i obrzęk mózgu, skurcz naczyniowy, ponowne 

krwawienia z tętniaka lub wtórne udary niedokrwienne, powikłania kardiologiczne, 

neurogenny obrzęk płuc [3, 44]. Wśród pacjentów, którzy przeżyli SAH, 30% obciążona 
jest trwałymi deficytami neurologicznymi [3, 67].  

Do oceny wyniku leczenia chorych po SAH służą skale oceny funkcjonalnej, m.in.: 

skala Glasgow Wyników Końcowych (ang. Glasgow Outcome Scale – GOS), rozsze-

rzona skala Glasgow Wyników Końcowych (ang. Extended Glasgow Outcome Scale – 
GOSE), skala Rankina (ang. Rankin Scale – RS), wskaźnik Barthela (ang. Barthel Index – 

BI), skala Karnofskiego (ang. Karnofsky Performance Scale – KPS), badanie stanu funk-

cjonalnego (ang. Functional Status Examination – FSE), kwestionariusz oceny jakości 
życia (ang. Short From-36 – SF-36) i Profil Wpływu Schorzenia (ang. Sickness Impact 

Profile – SIP) [68-70].  

W ocenie pacjentów po krwotokach powszechnie wykorzystywane i rekomendowane 
są skala GOS i zmodyfikowana skala Rankina (mRS). Skala GOS została zapropono-

wana w 1975 r. przez Jennetta i Bonda. Pierwotnie wykorzystywana była do oceny 

chorych po urazach czaszkowo-mózgowych [68, 70]. Obecnie jest jedną z najczęściej 

używanych skal do oceny wyników leczenia i powrotu funkcji neurologicznych, reko-
mendowaną m.in. przez Narodowy Instytut Zdrowia (ang. national institute of health), 

Narodowy Instytut Schorzeń Neurologicznych i Udarów Mózgu (ang. National Institute 
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of Neurological Disorders and Stroke), Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju 

Człowieka (ang. National Institute of Child Health and Human Development), Sieć 

Badań Klinicznych dotyczących Pourazowego Uszkodzenia Mózgu (ang. Traumatic Brain 
Injury Clinical Trials Network) w USA, Departament Zdrowia w Wielkiej Brytanii. 

Skala ta została przystosowana również do oceny pacjentów po krwawieniu podpajęczy-

nówkowym (tab. 7). Dobry wynik leczenia oceniany jest wówczas, gdy stan chorego 

klasyfikuje się na 4. i 5. stopień, zły stwierdza się, kiedy stan chorego oceniany jest w skali 
1-3. Skala mRS ocenia stopień niepełnosprawności pacjenta po udarze i incydentach 

naczyniowych OUN (tab. 8) [69, 71]. 

Tabela 7. Skala GOS 

Stopień Wynik leczenia Stan chorego 

5 Dobry 
Prowadzi normalne życie z niewielkim deficytem lub 

bez, zdolny do powrotu do pracy/szkoły 

4 
Umiarkowana 

niesprawność 

Samodzielny, deficyt neurologiczny, niezdolny do 

powrotu do pracy/szkoły 

3 
Poważna 

niesprawność 

Przytomny, odpowiada na polecenia,  

w pełni zależny od otoczenia 

2 Stan wegetatywny Utrzymany cykl sen-czuwanie, minimalna reaktywność 

1 Zgon   

Źródło: opracowanie na podstawie [68, 70]. 

Tabela 8. Skala mRS 

Stopień Wynik leczenia Stan chorego 

0 Brak objawów   

1 

Brak znaczącej 

niepełnosprawności 
mimo objawów 

Chory jest w stanie wykonywać wszystkie typowe dla siebie 
aktywności i obowiązki 

2 
Niewielka 

niesprawność 

Chory nie jest w stanie wykonywać wszystkich typowych dla 

siebie aktywność, ale jest w stanie zająć się swoimi sprawami 

bez pomocy 

3 
Umiarkowana 

niepełnosprawność 

Chory wymaga pomocy, ale jest w stanie chodzić 

samodzielnie 

4 

Umiarkowanie 

ciężka 

niepełnosprawność 

Chory nie jest w stanie chodzić samodzielnie i nie jest 

w stanie doglądać własnego ciała bez pomocy 

5 
Ciężka 

niepełnosprawność 

Chory leżący, nietrzymający moczu i kału, wymagający 

ciągłej opieki i nadzoru pielęgniarskiego 

6 Zgon   

Źródło: opracowanie na podstawie [69, 71]. 

W przypadku zabiegu embolizacji tętniaków do oceny skuteczność angiograficznej 

wykorzystywana jest zaproponowana przez Raymonda i Roya trzystopniowa skala 

(RROC) okluzji tętniaka w badaniu kontrolnym (tab. 9) [72]. 
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Tabela 9. Skala RROC 

Klasa Stopień embolizacji 

I Całkowita 

II Szczątkowa – napływ kontrastu do szyi tętniaka 

III Niepełna – zaciek kontrastu do worka tętniaka 

Źródło: opracowanie na podstawie [72]. 

W piśmiennictwie można spotkać zmodyfikowaną skalę RROC (MRRC) wprowa-
dzającą pojęcie progresji tętniaka (IIIa) i rekanalizacji worka tętniaka (IIIb), skalę RROC – 

MBO (ang. Morphology Based Outcome Grade), która pozwala na analizę wyniku 

leczenia w DSA i MRI, skalę AEG (ang. Aneurysm Embolization Grade) [73-75]. 

6. Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków 

Za początek historii leczenia wewnątrznaczyniowego uważa się lata 70. XX wieku, 

kiedy Serbinenko i Debrun stworzyli silikonowe i lateksowe nieodczepialne balony 

stosowane jako materiał do embolizacji. Pierwotnie były używane w leczeniu przetok 

szyjno-jamistych. Kolejnym krokiem Serbinenki było opracowanie odczepialnych 
balonów do embolizacji naczyń malformacji tętniczo-żylnych, a następnie worków 

tętniaków [76, 77].  

Kolejnym krokiem w rozwoju neuroradiologii było stworzenie w latach 90. XX wieku 
przez Guido Guglielmiego spiral odczepialnych elektolitycznie. Technika ta została zaak-

ceptowana w USA i Europie, co pozwoliło na dalszy jej rozwój. Początkowo problemy 

stwarzało wycofanie spirali z worka tętniaka w przypadku, kiedy była za długa lub worek 
tętniaka był nieprawidłowo wypełniony [78, 79]. Obecnie spirale wprowadzane za po-

mocą prowadnika do worka tętniaka odczepia się w sposób mechaniczny lub elektroli-

tyczny. Zaletą tego sprzętu jest stała możliwość kontroli położenia spirali przez lekarza 

przeprowadzającego zabieg. Wyróżnia się spirale helikalne, 360o i 3D „z pamięcią 
kształtu” (ryc. 6). Innym przykładem są hydrocoile (ang. hydrocoil embolic system) – 

pokryte są specjalną powłoką, które po umieszczeniu w świetle tętniaka zwiększają 

objętość przez wchłanianie krwi i wody [80]. 

 
Rycina 6. Coile: 1. 3D „z pamięcią kształtu”; 2. Helikalne. Źródło: materiał własny 

Ograniczeniem tej metody jest wielkość tętniaka, ponieważ w dużych tętniakach 

materiał embolizacyjny może nasilać efekt masy, a w małych spirale mogą wypadać do 

światła naczynia (ryc. 7). Problem stanowią również tętniaki z niekorzystnym stosun-
kiem worka do szyi tętniaka (korzystny współczynnik worek/szyja – W/S ≥ 2). W przy-

padku tętniaków z szeroką szyją spirale mogą wypadać do światła naczynia. Przełomem 

w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych było wprowadzenie stentów i remodelingu 

balonowego [79]. 
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Rycina 7. Przykład zastosowania stentu i coilingu podczas embolizacji tętnicy podstawnej mózgu,  

2 – niepełna implementacja coili w świetle worka tętniaka. Źródło: materiał własny 

W 1997 r. J. Moret zaprezentował technikę remodelingu balonowego polegającą na 

wprowadzeniu poprzez drugi cewnik do światła naczynia nieodczepialnego balonu, który 

stanowi czasowe rusztowanie i pozwala na zagnieżdżenie się spiral w worku tętniaka [81]. 
Dalszy rozwój technik leczenia wewnątrznaczyniowego spowodowało wprowadzenie 

płynnych środków embolizacyjnych oraz stentów. Stent stanowi rusztowanie w okolicy 

tętniaka, a poprzez jego oczka można wprowadzać coile do światła tętniaka [79, 82, 83]. 
Obecnie oprócz standardowych stentów wykorzystuje się gęsto utkane stenty kierunkujące 

przepływ (ang. flow diverters). Zastosowanie stentów kierunkujących przepływ nie 

wymaga dodatkowego zastosowania coili ze względu na konstrukcję stentu (ryc. 8) [79, 

84, 85].  

 
Rycina 8. Stenty: 1 – stent o zwykłym utkaniu; 2 – flow-diverter. Źródło: materiał własny 

Obecność stentów naczyniowych stwarza ryzyko wystąpienia incydentów zakrze-
powo-zatorowych, dlatego pacjenci powinni być uprzednio przygotowani farmakolo-

gicznie (leki przeciwpłytkowe, tj.: klopidogrel, kwas acetylosalicylowy). Sama proce-

dura embolizacji może powodować również powikłania zakrzepowo-zatorowe (ryc. 9) 
[86, 87]. 

Aktualnie w wielu ośrodkach metoda wewnątrznaczyniowej embolizacji stosowana 

jest na równi z leczeniem operacyjnym. Wybór odpowiedniej metody leczenia zależy 

głównie od analizy morfometrii tętniaka, lokalizacji, stanu klinicznego i wieku chorego 
oraz doświadczenia ośrodka w stosowaniu metody. Dyskusyjne jest leczenie wewnątrz-
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naczyniowe małych „niemych” tętniaków, jednak coraz częstsze ich wykrywanie prze-

mawia za ich leczeniem [6, 29]. Zabieg embolizacji nie jest jednoznaczny z całkowitym 

wyłączeniem tętniaka z krążenia. Z uwagi na ryzyko nawrotowego SAH zaleca się 
kontrolne badanie po 6 miesiącach, a następnie po roku od zabiegu w celu oceny skutecz-

ności embolizacji. W przypadku wystąpienia napływu środka cieniującego do szyi lub 

worka tętniaka – można wdrożyć leczenie uzupełniające. Ryzyko nawrotowego krwawienia 

z tętniaka szacuje się na 0,16-5%, a ciężkie powikłania, deficyty neurologiczne, zgony 
na około 2,8-13% [22, 88-90]. 

 
Rycina 9. Zamknięcie tętnicy MCA przez skrzeplinę podczas embolizacji. Źródło: dokumentacja medyczna 

W badaniu ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) z 2002 r., jak i w póź-

niejszych, m.in. z 2015 r., w dziesięcioletnich obserwacjach wykazano mniejszą śmier-
telność w grupie chorych leczonych wewnątrznaczyniowo niż w grupie leczonej opera-

cyjnie. Chorzy leczeni wewnątrznaczyniowo również byli w lepszym stanie klinicznym, 

w tym neurologicznym [22, 91]. 

7. Podsumowanie 

Powyższe opracowanie stanowi szczegółową metaanalizę aktualnego piśmiennictwa 

poruszającego zagadnienia dotyczące problematyki tętniaków OUN, m.in. epidemiologii, 

patogenezy, diagnostyki oraz wewnątrznaczyniowych technik leczenia tętniaków mózgu. 
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Tętniaki mózgu – poważny problem kliniczny i społeczny 

Streszczenie 

Tętniaki wewnątrzczaszkowe występują u około 0,2-7,9% populacji i wciąż stanowią poważny problem kli-
niczny oraz społeczny. Są najczęstszą przyczyną samoistnych krwawień wewnątrzczaszkowych. Wzrost liczby 
wykrywanych wad naczyniowych (w tym tętniaków) i zastosowanie endowaskularnych metod leczenia są 
ściśle związane z dynamicznym postępem w diagnostyce obrazowej. Opracowanie stanowi szczegółową meta-
analizę aktualnego piśmiennictwa poruszającego zagadnienia dotyczące problematyki tętniaków OUN, m.in. 
epidemiologii, patogenezy, diagnostyki oraz wewnątrznaczyniowych technik leczenia tętniaków mózgu. 
Słowa kluczowe: tętniaki mózgu, embolizacja, diagnostyka obrazowa, radiologia zabiegowa, krwawienie 
podpajęczynkówkowe 

Cerebral aneurysms – a major clinical and social problem 

Abstract 
Intracranial aneurysms occur in approximately 0.2-7.9% of the population and are still a major clinical and 
social problem. They are the most common cause of spontaneous intracranial bleeding. The increase in the 
number of detected vascular defects (including aneurysms) and the use of endovascular treatment methods 
are closely related to the dynamic progress in diagnostic imaging. This study is a detailed meta-analysis of 
the current literature on intracranial aneurysms, including epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and endo-
vascular techniques for embolism aneurysms. 

Keywords: intracranial aneurysms, embolism, radiology, interventional radiology, subarachnoid hemorrhage 
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Bartłomiej Nowak1  

Ocena zależności wyników leczenia od cech 

morfologicznych i lokalizacji tętniaków 

wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie 

1. Wprowadzenie  

Stały rozwój diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem neuroradiologii, pozwala na zmniejszenie inwazyjności procedur w obrębie ośrod-

kowego układu nerwowego. Wybór tematu jest uwarunkowany wzrostem liczby wykry-

wanych wad naczyniowych, w tym tętniaków, i zastosowaniem endowaskularnych metod 
leczenia, które są ściśle związane z dynamicznym postępem w diagnostyce obrazowej. 

Mimo wielu prowadzonych badań na temat leczenia tętniaków – nadal potrzebne są do-

niesienia naukowe dotyczące epidemiologii i skuteczności leczenia endowaskularnego 

w Polsce. Niniejsza analiza może przyczynić się do poszerzenia wiedzy oraz uzupeł-
nienia danych epidemiologicznych dotyczących tętniaków i skuteczności ich leczenia 

metodami wewnątrznaczyniowymi. Szczegółowe omówienie dotyczące epidemiologii, 

diagnostyki i leczenia tętniaków mózgu zawarto w rozdziale pt.: ,,Tętniaki mózgu – 
poważny problem kliniczny i społeczny”. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest ocena zależności wyników leczenia od cech morfologicznych 

i lokalizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie. 

3. Materiał i metodyka 

3.1. Dobór grupy badanej 

Grupę badaną stanowiło 154 pacjentów Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgo-

słupa z rozpoznanym tętniakiem wewnątrzczaszkowym i zakwalifikowanych do embo-
lizacji w pracowni radiologii zabiegowej od sierpnia 2016 r. do sierpnia 2018 r. w Wo-

jewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Na przeprowadzenie badań uzyskano 

zgodę Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach (Uchwała Komisji Bioetycznej nr 34/2017). Dokumentację prowa-
dzoną przez personel medyczny analizowano w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii 

Kręgosłupa oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 

Kryteria włączenia do badania: 

• rozpoznanie tętniaka wewnątrzczaszkowego; 

• kwalifikacja do zabiegu wewnątrznaczyniowego; 

• wiek powyżej 18 r.ż.; 

• wykonanie kontrolnych badań obrazowych po embolizacji; 

• hospitalizacja w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSZZ w Kielcach. 
Kryteria wykluczenia z badania: 

 
1 barteknowak002@gmail.com, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
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• leczenie endowaskularne przeprowadzone w innym ośrodku u chorych poddanych 
wyłącznie kontrolnej diagnostyce obrazowej; 

• brak wykonania badań kontrolnych po embolizacji (w przypadku oceny skutecz-

ności angiograficznej). 

Z grupy badanej 97 osób trafiło do szpitala z SAH, a pozostali zostali przyjęci 
w trybie planowym z tętniakami niepękniętymi. W grupie badanej było więcej kobiet 

(n = 99) i stanowiły one 64,3% grupy badanej. Mężczyzn było 55 i stanowili 35,7% 

grupy. Średni wiek chorych wynosił ok. 57 lat (średnia: 56,97; SD ±13,55). Najmłodszy 

z pacjentów miał 26 lat, a najstarszy 89 lat (Me: 59) (tab. 1). 

Tabela 1. Dane demograficzne chorych z badanej grupy 

Zmienna Parametr Ogółem (N = 154) 

Płeć Kobieta 64,3% (n = 99) 

Mężczyzna 35,7% (n = 55) 

Wiek N 154 

�̅� (SD) 56,97 (13,55) 

Me (Q1-Q2) 59 (49,25-65) 

Zakres 26-89 

Zastosowane skróty: N – liczebność grupy; n – liczebność podgrupy; �̅� – średnia; SD – odchylenie 

standardowe; Me – mediana; Q1,Q2 – kwartyle 

3.2. Problemy badawcze 

Szukając odpowiedzi na główny problem badawczy, sformułowano w formie pytań 

problemy szczegółowe: 

• Jakie są najczęstsze lokalizacje i częstość występowania poszczególnych rodzajów 

tętniaków?  

• W jakim stopniu morfologia i lokalizacja tętniaka mają wpływ na metody leczenia 

endowaskularnego?  

• Jakie powikłania wiążą się z zabiegiem embolizacji?  

• Jaka jest skuteczność kliniczna leczenia wewnątrznaczyniowego?  

• Jaka jest późna skuteczność angiograficzna embolizacji? 

3.3. Zmienne i wskaźniki 

Zgodnie z celem badania i problemami badawczymi, przyjęto następujący układ 

zmiennych:  

Zmienne zależne:  

• skuteczność embolizacji;  

• powikłania okołozabiegowe.  
Wskaźniki zmiennych zależnych:  

• stopień okluzji tętniaka;  

• stan kliniczny pacjenta; 

• rodzaj powikłania; 

• choroby współistniejące; 

• czynniki ryzyka. 
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Zmienne niezależne:  

• cechy morfologiczne tętniaków;  

• lokalizacja tętniaków.  

Wskaźniki zmiennych niezależnych:  

• wielkość tętniaka;  

• kształt tętniaka;  

• stosunek worek/szyja;  

• liczba tętniaków;  

• odcinki tętnic mózgowych.  

Zmienne modyfikujące: 

• zmienne demograficzne. 
Wskaźniki zmiennych demograficznych:  

• wiek badanych;  

• płeć badanych.  

3.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze  

Działając zgodnie z wyznaczonym celem pracy, dla rozwiązania głównego problemu 

badawczego oraz problemów szczegółowych zastosowano metody i techniki badawcze 
gwarantujące uzyskanie obiektywnych i rzetelnych wyników badań.  

W pracy zastosowano metody:  

• analizy dokumentów;  

• szacowania.  

Techniki wykorzystane w celu uzyskania pożądanych danych to:  

• jakościowe i ilościowe analizowanie danych;  

• porównanie wyników do standaryzowanych skal wartości referencyjnych;  

• badania obrazowe.  

Narzędzia badawcze, z których korzystano to:  

• dokumentacja medyczna (historia choroby, wyniki badań obrazowych, dokumen-
tacja pracowni radiologii zabiegowej);  

• skala GCS – stosowana do ceny świadomości i przytomności chorego;  

• skala Hunta i Hessa – stosowana do wstępnej oceny stanu klinicznego chorego 

z krwotokiem podpajęczynówkowym;  

• skala Fishera i zmodyfikowana skala Fishera; 

• skala Raymonda-Roya – skala oceny angiograficznej okluzji tętniaka;  

• skala GOS – skala oceny wyników leczenia operacyjnego oraz powrotu funkcji 

neurologicznych;  

• oprogramowanie urządzeń do diagnostyki obrazowej. 
Prowadzone badania mają charakter obserwacyjny, kliniczno-kontrolny. Procedura 

obejmowała analizę dokumentacji medycznej pacjentów (historii choroby, wywiadu 

pielęgniarskiego, danych zawartych w systemie informatycznym AMMS – Asseco Medical 
Management Solutions) Kliniki Nurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSZZ, a także ana-

lizę obrazów radiologicznych z angiografu (Philips Allura), tomografii komputerowej, 

(GE lightspeed 32, Toshiba) oraz rezonansu magnetycznego (Siemens Somatom) Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej. W grupie badanej została oceniona częstość występowania 
i lokalizacja poszczególnych rodzajów tętniaków. Charakterystyka ta została przepro-
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wadzona w grupie chorych z tętniakami niepękniętymi oraz w grupie chorych z ostrym 

krwawieniem śródczaszkowym, oddzielnie dla każdej z tych grup. W grupie chorych 

z krwawieniem została przeprowadzona analiza skuteczności klinicznej leczenia poprzez 
porównanie stanu chorego w chwili przyjęcia ze stanem w chwili wypisu z użyciem dedy-

kowanych wyżej wymienionych skal. Późna skuteczność angiograficzna wykonanych 

embolizacji oceniana była podczas badań kontrolnych (angiografia lub MRI) w okresie 

od 6 do 12 miesięcy od zabiegu. 
W przypadku niektórych analiz próbę ograniczono do tętniaków workowatych lub 

do chorych, u których wystąpiło krwawienie z pękniętego tętniaka, lub do chorych 

z pojedynczym tętniakiem.  

3.5. Analiza statystyczna 

Do opisania charakterystyki chorych, występujących powikłań oraz skuteczności 

leczenia opisanej na różnych skalach użyto rozkładów procentowych, w przypadku 

zmiennych na nominalnej skali pomiarowej lub statystyk opisowych: kwartyli – w tym 
mediany, zakresu oraz średniej. Statystyczna istotność różnic w ocenie chorych na tych 

skalach w rozpatrywanym okresie czasu, jak również istotność pozostałych związków 

pomiędzy zmienną na skali co najmniej porządkowej a zmienną nominalną została oce-

niona przy pomocy testu U Manna-Whitneya (gdy porównywano 2 grupy) lub Kruskala-
-Wallisa (gdy porównywano więcej niż 2 grupy). 

W celu przeprowadzenia testów przypisano rangi poszczególnym ocenom na skalach 

H-H, GCS, GOS, Fishera, zmodyfikowanej skali Fishera oraz RROC – tak, że wzrostowi 
wartości na tych skalach odpowiadał wzrost wartości rangowych. W opisie wyników 

można znaleźć odwołania zarówno do poszczególnych poziomów tych zmiennych, jak 

i (równoznaczne) do wartości rangowych. 

Porównując częstość wystąpień tętniaka pomiędzy przednią a tylną częścią koła 
tętniczego Willisa, z uwagi na możliwość wystąpienia tętniaków u jednego pacjenta 

w obu lokalizacjach, statystyczną istotność różnicy pomiędzy odsetkami tętniaków w obu 

grupach oceniono testem McNemara. 
W pozostałych przypadkach, gdy badano związek pomiędzy dwoma zmiennymi 

nominalnymi, mieliśmy do czynienia z obserwacjami niezależnymi, wobec czego do jego 

weryfikacji użyto testu Fishera lub chi-kwadrat. W analizie wykorzystano także badanie 
korelacji pomiędzy zmiennymi przy użyciu współczynnika Spearmana. 

Za poziom istotności przyjęto α = 0,05, wskazując jednak również na wyniki staty-

stycznie istotne dla poziomów α = 0,01 oraz α = 0,001. Wartości p wskazujące na 

statystycznie istotny wynik zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Wszystkie obliczenia 
zostały wykonane przy użyciu pakietu statystycznego R w wersji 3.6.0. 

4. Wyniki 

4.1. Ogólna charakterystyka badanej grupy 

Spośród całej grupy badanej (N = 154) 97 osób przyjęto do szpitala z powodu SAH. 

Pozostali chorzy zostali przyjęci w trybie planowym (z tętniakami niemymi), n = 57. 

Chorzy z tętniakami mnogimi, u których wystąpił krwotok z jednego z tętniaków, byli 

kwalifikowani do grupy z SAH. We wszystkich przypadkach zabieg wykonywany był 
w znieczuleniu ogólnym, u 153 chorych z dostępu udowego, w jednym przypadku 

z dostępu promieniowego. W przypadku chorych z pękniętym tętniakiem zabieg wyko-
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nywano najpóźniej w drugiej dobie od przyjęcia. U chorych z tętniakami mnogimi nigdy 

nie embolizowano dwóch tętniaków w trakcie jednego zabiegu. W grupie badanej u 26 

chorych wystąpił więcej niż jeden tętniak. U czterech chorych z SAH z tętniakami 
mnogimi neurochirurg zdecydował o zaklipsowaniu drugiego tętniaka niepękniętego. 

W grupie chorych z SAH (n = 97) było 59 kobiet (60,8%) i 38 mężczyzn (39,2%). 

W grupie osób z tętniakami niemymi leczonymi planowo było 40 kobiet (70,2%) oraz 

17 mężczyzn (29,8%). W obydwu grupach kobiety stanowiły większość, ale odsetek 
kobiet w grupie z SAH był niższy (tab. 2). Analiza statystyczna danych obejmująca 

porównanie pomiędzy płcią a przynależnością do jednej z rozpatrywanych grup nie 

wykazała istotności statystycznej (p > 0,05). 
Średnia wieku chorych z SAH wynosiła 56 lat, SD: 14,63; Me: 57; Q1-Q3 (46-65), 

natomiast u osób z niepękniętymi tętniakami 58 lat, SD;11,49; Me:61; Q1-Q3 (55-65). 

Nie wykazano istotności statystycznej pomiędzy wiekiem chorych a grupami badanymi 
(p > 0,05) – tabela 2. 

U 26 chorych (16,9%) nie stwierdzono żadnych chorób współistniejących. Natomiast 

w pozostałej części grupy badanej występowały odpowiednio: nadciśnienie – 97 osób 

(63%), miażdżyca naczyń – 31 osób (20,1%), cukrzyca – 11 osób (7,1%), choroby układu 
sercowo-naczyniowego – 16 osób (10,4%), choroby tkanki łącznej – 3 osoby (2%) oraz 

wielotorbielowatość nerek – 1 osoba (0,6%). Ponadto u 11 chorych (5,8%) wystąpiła 

choroba nowotworowa, 58 osób (37,7%) paliło papierosy. Poza tym jedna z chorych 
z krwawieniem podpajęczynówkowym była w ciąży, którą rozwiązano przed zabiegiem 

embolizacji (tab. 3). 

Tabela 2. Występowanie krwawienia śródczaszkowego oraz tętniaków niemych klinicznie w zależności od 
wieku i płci badanych  

Zmienna Parametr SAH 

 (n = 97) 

Tętniak 

niepęknięty 

(n = 57) 

test p 

Płeć Kobieta 60,80% 

(n = 59) 

70,2% 

 (n = 40) 

F 0,320 

Mężczyzna 39,20% 
(n = 38) 

29,8% 
 (n = 17) 

Wiek n 97 57 KW 0,416 

�̅�  

 (SD) 

56,21 

-14,63 

58,26 

-11,49 

Me 

(Q1-Q3) 

57 

(46-65) 

61 

(55-65) 

Zakres 26-86 30-89 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy, SAH – krwotok podpajęczynówkowy; �̅� – średnia; SD – 

odchylenie standardowe; Me – mediana; Q1, Q2, Q3 – kwartyle; KW – Kruskal-Wallis; p – poziom istotności 

Tabela 3. Występowanie chorób współistniejących oraz innych czynników ryzyka 

Zmienna Ogółem (N = 154) 

Nikotynizm 37,7% (n = 58) 

Zespół zależności alkoholowej (ZZA) 0,6% (n = 1) 

Choroby tkanki łącznej 2,0% (n = 3) 

Miażdżyca 20,1% (n = 31) 
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Nadciśnienie 63,0% (n = 97) 

Cukrzyca 7,1% (n = 11) 

Torbielowatość nerek 0,6% (n = 1) 

Nowotwory 5,8% (n = 11) 

Choroby układu sercowo-naczyniowego 10,4% (n = 16) 

Ciąża 0,6% (n = 1) 

Zastosowane skróty: ZZA – zespół zależności alkoholowej; N – liczebność grupy, n – liczebność podgrupy 

Ze względu na występowanie w grupie badanej u niektórych chorych więcej niż 
jednej jednostki chorobowej – w tabeli 4 przedstawiono zestawienie liczności chorych 
(wraz z ich odsetkami odnoszącymi się do całej grupy). Nie wykazano żadnych istot-
ności statystycznych, porównując występowanie chorób współistniejących u chorych 
z SAH i osób z tętniakami niepękniętymi. Ponadto nie wykazano istotności statystycznej, 
porównując częstość występowania najczęstszych chorób współistniejących (nikotynizm, 
miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego) wśród cho-
rych z SAH i tętniakami niepękniętymi (tab. 5). 

Tabela 4. Zestawienie chorób towarzyszących i czynników ryzyka  

  

C
h
. 
tk

an
k
i 
łą

cz
n
ej

 

M
ia

żd
ży

ca
 

N
ad

ci
śn

ie
n
ie

 

N
ik

o
ty

n
iz

m
 

C
u
k
rz

y
ca

 

W
ie

lo
to

rb
ie

lo
w

at
o
ść

 
n
er

ek
  

Z
Z

A
 

C
h
. 
n
o
w

o
tw

o
ro

w
a 

C
h
. 
u
k
ła

d
u
 s

er
co

w
o
-

-n
ac

zy
ni

o
w

eg
o 

C
ią

ża
 

Choroby tkanki  
łącznej 

- 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Miażdżyca 0% - 30 7 6 0 0 3 10 0 

Nadciśnienie 0% 19,5% - 33 9 0 1 7 14 1 

Nikotynizm 0% 4,5% 21,4% - 2 1 1 2 3 0 

Cukrzyca 0% 3,9% 5,8% 1,3% - 0 0 0 2 0 

Wielotorbielowatość 
nerek 

0% 0% 0% 0,6% 0% - 0 0 0 0 

ZZA 0% 0% 0,6% 0,6% 0% 0% - 0 0 0 

Ch. Nowotworowa 0% 1,9% 4,5% 1,3% 0% 0% 
0
% 

- 2 0 

Ch. układu sercowo-
-naczyniowego 

0% 6,5% 9,1% 1,9% 1,3% 0% 
0
% 

1,
3
% 

- 0 

Ciąża 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
0
% 

0
% 

0% - 

Zastosowane skróty: Ch – choroba; ZZA- zespół zależności alkoholowej 

Tabela 5. Występowanie SAH i tętniaków niepękniętych w zależności od chorób towarzyszących 

Zmienna  Parametr Ogółem  
(N = 154) 

SAH (n = 97) Tętniak 
niepęknięty  

(n = 57) 

test p 

Choroby 
współistniejące 

(ogółem) 

Tak 83,1% (n = 128) 80,4% (n = 78) 87,7% (n = 50) χ2 0,344 

Nie 16,9% (n = 26) 19,6% (n = 19) 12,3% (n = 7) 

Nikotynizm Tak 37,7% (n = 58) 35,1% (n = 34) 42,1% (n = 24) χ2 0,484 

Nie 62,3% (n = 96) 64,9% (n = 63) 57,9% (n = 33) 
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Miażdżyca  Tak 20,1% (n = 31) 18,6% (n = 18) 22,8% (n = 13) χ2 0,669 

Nie 79,9% (n = 123) 81,4% (n = 79) 77,2% (n = 44) 

Nadciśnienie Tak 63% (n = 97) 59,8% (n = 58) 68,4% (n = 39) χ2 0,369 

Nie 37% (n = 57) 40,2% (n = 39) 31,6% (n = 18) 

Cukrzyca Tak 7,1% (n = 11) 6,2% (n = 6) 8,8% (n = 5) F 0,537 

Nie 92,9% (n = 143) 93,8% (n = 91) 91,2% (n = 52) 

Układu sercowo- 
-naczyniowego 

Tak 10,4% (n = 16) 10,3% (n = 10) 10,5% (n = 6) χ2 1 

Nie 89,6% (n = 138) 89,7% (n = 87) 89,5% (n = 51) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; SAH – krwotok podpajęczynówkowy; χ2 – test chi kwadrat;  
F – test Fishera; p – poziom istotności 

4.2. Śmiertelność w grupie badanej 

W grupie badanej stwierdzono 11 zgonów (7,1%) z powodu masywnego krwotoku 
do OUN i związanych z nim powikłań. Zmarło 14 osób (9,1%) z przyczyn niezwiązanych 
z zabiegiem oraz badaną jednostką chorobową. Wystąpił jeden zgon okołozabiegowy 
(0,6%) spowodowany perforacją naczynia podczas zabiegu (tab. 6). 

Tabela 6. Liczba zgonów 

Zmienna Parametr Ogółem (N = 154) 

Zgon Masywny krwotok do OUN 7,1% (n = 11) 

Niezwiązany z zabiegiem 9,1% (n = 14) 

Okołozabiegowy 0,6% (n = 1) 

Żyje 83,1% (n = 128) 

Zastosowane skróty: N – liczebność grupy; n – liczebność podgrupy; OUN – ośrodkowy układ nerwowy 

4.3. Lokalizacja i charakterystyka tętniaków 

U wszystkich chorych wykonano badanie DSA, na podstawie którego określono cechy 
tętniaka: morfologię, uwarunkowania anatomiczne, wady, lokalizację, wielkość oraz współ-
czynnik worka tętniaka do jego szyi. Odpowiednio u 26 chorych (16,9%) stwierdzono 
tętniaki mnogie (obecność dwóch lub większej ilości tętniaków), u 21 chorych – 2 tęt-
niaki, u 3 osób stwierdzono 3 tętniaki, u jednego pacjenta – 4, a u jednego chorego – 
5 tętniaków. W przypadku grupy z tętniakami mnogimi – u 4 chorych zdecydowano 
o zaklipsowaniu pojedynczych tętniaków niekrwawiących. W grupie badanej tętniaki 
występowały w następujących lokalizacjach: 
1) przednia część koła tętniczego Willisa 

• AComA 

• MCA, w tym segmenty: 
o m1/m2 
o m2/m3  

• ICA, w tym: 
o odcinek odejścia PComA 
o podział tętnic szyjnej wewnętrznej 
o odcinek odejścia OpA 
o odcinek odejścia AChA 
o odcinek jamisty ICA 

• segment A2 tętnicy przedniej mózgu (podział na tętnice okołospoidłowe); 
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2) tylna część koła tętniczego Willisa: 

• BA 

• VA 

• PICA 
Najczęstszą lokalizacją tętniaków była przednia część koła tętniczego mózgu, gdzie 

tętniaki występowały na AComA oraz ICA. Na AComA tętniaki wystąpiły u 53 osób 
(34,4%). Na tętnicy szyjnej wystąpiły u 53 osób (34,4%), w tym w 39 przypadkach 
tętniak zlokalizowany był na podziale tętnicy szyjnej wewnętrznej, w 11 – na odejściu 
tętnicy łączącej tylnej, u 3 chorych na odcinku odejścia tętnicy ocznej (OpA), u 1 cho-
rego na odcinku odejścia tętnicy naczyniówkowej przedniej (AchA), u 1 chorego 
w odcinku jamistym ICA. U 43 chorych (27,9%) tętniak zlokalizowany był na tętnicy 
środkowej mózgu (MCA), w tym w 2 przypadkach w podziale segmentów m2/m3 i były 
to tętniaki mykotyczne, u pozostałych osób występowały w podziale segmentów m1/m2. 
U 7 chorych (4,5%) tętniak zlokalizowany był w segmencie A2 tętnicy przedniej mózgu 
przy podziale na tętnice okołospoidłowe. W tylnej części koła tętniczego Willisa tętniaki 
występowały najczęściej na tętnicy podstawnej (u 17 chorych), w tym u 1 chorej 
w związku z agenezją tętnicy kręgowej tętniaki zlokalizowane były w przebiegu pnia 
tętnicy podstawnej. U 4 chorych tętniak zlokalizowany był na tętnicach kręgowych,  
a w 1 przypadku został zlokalizowany na tętnicy dolnej tylnej móżdżku (tab. 7). 

Tabela 7. Lokalizacja tętniaków – odsetki chorych  

Lokalizacja Test p Zmienna Parametr Ogółem (N = 154) 

Przednia część 

koła 

tętniczego 

Willisa: 

90,9%  

(nt = 140) 
 

McN <0,001 

AComA – 

tętnica 

łącząca 

przednia 

Tak 34,4% (n = 53) 

Nie 65,6% (n = 101) 

MCA – 

tętnica 

środkowa 
mózgu 

Tak 27,9% (n = 43) 

Nie 72,1% (n = 111) 

ICA – 

tętnica 

szyjna 

wewnętrzna 

Tak 34,4% (n = 53) 

Nie 65,6% (n  =  101) 

Segment A2 

tętnicy 

przedniej 

mózgu 

Tak 4,5% (n  =  7) 

Nie 95,5% (n = 147) 

Tylna część 

koła 

tętniczego 

Willisa: 

14,3%  
(nt = 22) 

 

BA – tętnica 

podstawna 

Tak 11,0% (n = 17) 

Nie 89,0% (n = 137) 

VA – tętnica 

kręgowa 

Tak 2,6% (n = 4) 

Nie 97,4% (n = 150) 

PICA – 

tętnica dolna 

tylna 

móżdżku 

Tak 0,6% (n = 1) 

Nie 99,4% (n  =  153) 

Zastosowane skróty: N – liczebność grupy; nt – liczebność tętniaków workowatych; n – liczebność podgrupy; 
McN – test McNemara; p – poziom istotności 
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Tętniaki występowały częściej w przedniej części koła tętniczego Willisa niż w jej 

tylnej części (p < 0,001; test McNemara). 

U części chorych występowały tętniaki mnogie (n = 26; 16,9%), dlatego w tabeli 8 
przedstawiono liczności par ich lokalizacji. U 17 chorych tętniaki mnogie występowały 

wyłącznie w przedniej części koła tętniczego mózgu. Najczęstszym przypadkiem 

2 współistniejących tętniaków były tętniaki zlokalizowane na MCA i ICA (u 7 chorych). 

U 5 chorych tętniaki zlokalizowane były jednocześnie na ICA oraz BA. 

Tabela 8. Zestawienie lokalizacji tętniaków w przypadku tętniaków mnogich 

  AComA MCA  ICA Segment A2 BA  VA PICA 

AComA - 4 3 1 1 0 0 

MCA 0% - 7 1 3 0 0 

ICA 0% 4,5% - 1 5 1 0 

Segment A2 0% 0,6% 0,6% - 1 0 0 

BA 0% 1,9% 3,2% 0,6% - 0 0 

VA 0% 0% 0,6% 0% 0% - 0 

PICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 

Zastosowane skróty: AComA – tętnica łącząca przednia, MCA – tętnica środkowa mózgu, ICA – tętnica 
szyjna wewnętrzna; BA – tętnica podstawna; VA – tętnica kręgowa; PICA – tętnica dolna tylna móżdżku 

Zdecydowaną większość stanowiły tętniaki workowate (n = 152; 98,7%). U 12 chorych 
tętniaki workowane miały kształt nieregularny, natomiast u 2 osób tętniaki miały cha-

rakter mykotyczny (zlokalizowane na podziale segmentu m2/m3). U 4 osób (2,6%) wystą-

piły tętniaki wrzecionowate. W 2 przypadkach tętniaki wrzecionowate występowały na 
VA, jeden w odcinku jamistym ICA, jeden w odcinku m1/m2. Tętniak workowaty 

i wrzecionowaty u 2 chorych wystąpił jednocześnie. Chorzy z tętniakami wrzecio-

nowatymi zostali wyłączeni z dalszej analizy i grupa została ograniczona do 150 osób.  

Tętniaki workowate na podstawie rekonstrukcji wtórnej obrazów angiograficznych 
ze względu na wielkość podzielono na 4 grupy: małe ≤ 5mm, średnie od 6 do 12 mm, 

duże od 13 do 19 mm i olbrzymie ≥20 mm. Wymiar maksymalny tętniaka określono do 

pierwszego miejsca po przecinku. Tętniaki małe występowały u 51 pacjentów (34%) 
grupy badanej (n = 150), średnie (6-12 mm) u 85 chorych (56,7%), duże (13-19 mm) 

wystąpiły u 21 chorych (14%), a olbrzymie (≥ 20 mm) u 5 osób (3,3%). U 89 chorych 

(59,3%) tętniaki workowate charakteryzowały się korzystnym współczynnikiem 

worek/szyja (≥2) – tabela 9. 

Tabela 9. Charakterystyka chorych ze względu na morfologię tętniaków 

Zmienna: Wielkość tętniaka Parametr Ogółem (n = 150) 

Mały ≤ 5 mm Tak 34,0% (n = 51) 

Nie 66,0% (n = 99) 

Średni 6-12 mm Tak 56,7% (n = 85) 

Nie 43,3% (n = 65) 

Duży 13-19 mm Tak 14,0% (n = 21) 

Nie 86,0% (n = 129) 

Olbrzymie ≥20 mm Tak 3,3% (n = 5) 

Nie 96,7% (n = 145) 

Nie 100,0% (n = 150) 
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Stosunek głowa/szyja Korzystny stosunek (≥2) 59,3% (n = 89) 

Niekorzystny stosunek (<2) 40,7% (n = 61) 

Me 2,00 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; Me – mediana 

4.4. Metoda leczenia 

4.4.1. Technika embolizacji 

Wszystkie zabiegi embolizacji były wykonane w znieczuleniu ogólnym (złożonym) 
z zachowaniem średniego ciśnienia tętniczego zapewniającego odpowiedni przepływ 

mózgowy w szczególności u chorych z SAH, gdzie ten przepływ mógł być zaburzony. 

Standardowe monitorowanie śródoperacyjne mogło być uzupełniane o pomiar ciśnienia 

tętniczego metodą bezpośrednią. U 153 chorych zabieg wykonywano z dostępu udowego, 
u jednego z dostępu promieniowego. Podczas zabiegu stosowano jodowe środki cieniu-

jące na bazie jopromidu. Po umieszczeniu introduktora w tętnicy chorym podawano 

5000 j.m. heparyny/500ml soli fizjologicznej dotętniczo w płukaniu do każdego użytego 
cewnika oraz dodatkowo do płukania cewnika roboczego nimodipinę – 10 ml roztworu do 

infuzji. Przy zabiegach z wykorzystaniem stentów naczyniowych u chorych stosowano 

okołozabiegową farmakoterapię przeciwzakrzepową. Podczas zabiegu stosowano 
spirale odczepiane elektrolitycznie lub mechanicznie 0,014 in i w 3 rodzajach kształtów 

(helikalne oraz przestrzenne 3D i 360o) i twardości (miękkie, średnie, twarde). Dostępne 

długości spiral: od 1 cm do 80 cm. Zabieg zazwyczaj rozpoczynano przy pomocy spiral 

3D lub 360o w zależności od morfologii tętniaka, przypadku klinicznego i operatora. 
Końcowy etap embolizacji tętniaka wykonywany był zazwyczaj z zastosowaniem mięk-

kich spiral helikalnych, aby dopełnić światło tętniaka. Koniec dystalny cewnika prowa-

dzącego o średnicy zależnej od naczynia (od 6f do 8f) umieszczano maksymalnie 
wysoko w zależności od warunków anatomicznych w końcowym zewnątrzczaszkowym 

odcinku ICA. W przypadku tętnicy kręgowej cewnik (6f) umieszczano na poziomie V2. 

W przypadku tętnicy promieniowej użyto cewnika 6f. Mikrocewnik umieszczano 
w połowie szerokości tętniaka. Po całkowitym wypchnięciu spirali poza mikrocewnik 

(pusherem) uwalniano je elektrolitycznie lub mechaniczne. Coile umieszczano do 

momentu, w którym nie można było wprowadzić kolejnej coili lub momentu uzyskania 

całkowitej okluzji tętniaka w angiografii. Po implantacji stentu podwójną terapię przeciw-
płytkową kontynuowano do 6 miesięcy. 

Do remodelingu balonowego wykorzystywano balony niskociśnieniowe bez światła 

lub z dodatkowym światłem roboczym o długości od 15 mm do 30 mm i średnicy od 2,5 mm 
do 6 mm. Balon odpowiednio dobrany do szerokości naczynia macierzystego i szyi 

tętniaka umieszczano na poziomie embolizowanego tętniaka. Następnie mikrocewnik do 

podawania coili umieszczano w połowie szerokości światła tętniaka. Balon rozprężano 

do całkowitego zabezpieczenia szyi tętniaka podczas embolizacji spiralami. Balon wypeł-
niony mieszaniną środka cieniującego i soli fizjologicznej nigdy nie był wypełniany 

powyżej nominalnej objętości balonu. Przed uwolnieniem każdej ze spiral zmniejszano 

objętość balonu w celu oceny ewentualnej protruzji coili do światła naczynia. Proces ten 
był powtarzany do pełnego wypełnienia tętniaka. 

Podczas zabiegu stosowano również stenty samorozprężalne, wycinane laserowo lub 

plecione (nitinolowe lub platynowo-chromowe). Stenty dobierano do średnicy naczynia 
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macierzystego i szyi tętniaka. Mikrocewnik do podania stentu wprowadzano i ustawiano 

dystalnie w stosunku do szyi tętniaka. Poprzez mikrocewnik w ten sposób wprowadzano 

stent – tak aby połowa długości stentu po rozprężeniu znajdowała się na wysokości szyi 
tętniaka. W przypadku coilingu i stentowania przed rozprężeniem stentu do worka 

tętniaka wprowadzano mikrocewnik do podawania coili. 

4.4.2. Zastosowane metody leczenia 

W przypadku tętniaków wrzecionowatych (n = 4) w badanej grupie wykorzystano 

wyłącznie stenty, w tym flow-divertery. U pozostałych badanych (n = 150) stosowano 
coiling (n = 75; 50%), coiling i remodeling balonowy (n = 31; 20,7%) coile i stenty (n = 28; 

18,7%) oraz połączenie coilingu, remodelingu balonowego i stentów (n = 16; 10,7%) – 

tabela 10. 

Tabela 10. Metody leczenia u chorych z próby ograniczonej do chorych o wyłącznie workowatych tętniakach 

Metoda Ogółem (n = 150) 

Wyłącznie coile 50,0% (n = 75) 

Coile i balon 20,7% (n = 31) 

Coile i stent 18,7% (n = 28) 

Coile, balon i stent 10,6% (n = 16) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy 

W leczeniu małych tętniaków (≤5 mm) wykorzystywano wyłącznie coile (36,8%, 
n = 25), coile i remodeling balonowy u 7 chorych (26,9%), coile i stenty u 3 chorych 

(14,3%), coile, stenty i remodeling balonowy u 4 chorych. W leczeniu tętniaków w prze-

dziale 6-12 mm coiling wyłącznie zastosowano u 36 chorych (52,9%), coile i remodeling 
balonowy u 16 chorych (61,5%), coile i stenty u 12 chorych (57,1%), coiling, stenty 

i remodeling balonowy u 6 osób (54,5%). Tętniaki duże (13-19 mm) zaopatrywano 

następująco: wyłącznie coiling u 7 chorych, coiling i remodeling balonowy u 3 chorych, 

coiling i stenty u 4 chorych, coiling i remodeling balonowy oraz stent zastosowano 
 u 1 chorego. W grupie z tętniakami powyżej 20 mm zastosowano wyłącznie coiling 

i stenty. W przypadku korzystnego stosunku W/S (≥2) (n = 74) coiling zastoso-wano w 

41 przypadkach (60,3%), coiling i remodeling balonowy u 16 chorych, coiling i stenty 
u 14 chorych, coiling, remodeling balonowy oraz stenty u 3 osób. Analiza staty-styczna 

nie wykazała istotnej statystycznie zależności (p > 0,05) pomiędzy morfologią 

i lokalizacją tętniaka a doborem metody leczenia (tab. 11 i 12). 
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Tabela 11. Metody leczenia u chorych z próby ograniczonej do chorych o wyłącznie jednym workowatym 
tętniaku a jego morfologią 

Zmienna Parametr Ogółem 
(n = 126) 

Wyłącz-
nie coile  

(n = 68) 

Coile 
i balon  

(n = 26) 

Coile 
i stent  

(n = 21) 

Coile, 
balon 

i stent  

(n = 11) 

Test p 

Wielkość 

tętniaka 

Mały 

 ≤5 mm 

31,0%  

(n = 39) 

36,8%  

(n = 25) 

26,9%  

(n = 7) 

14,3%  

(n = 3) 

36,4%  

(n = 4) 

F 0,252 

Średni  

6-12 mm 

55,6%  

(n = 70) 

52,9%  

(n = 36) 

61,5%  

(n = 16) 

57,1%  

(n = 12) 

54,5%  

(n = 6) 

Duży 

 13-19 mm 

11,9%  

(n = 15) 

10,3%  

(n = 7) 

11,5%  

(n = 3) 

19,0%  

(n = 4) 

9,1%  

(n = 1) 

Olbrzymi 

 ≥20 mm 

1,6%  

(n = 2) 

0% 

(n = 0) 

0%  

(n = 0) 

9,5%  

(n = 2) 

0%  

(n = 0) 

W/S Korzystny 

stosunek 

58,7%  

(n = 74) 

60,3%  

(n = 41) 

61,5%  

(n = 16) 

66,7%  

(n = 14) 

27,3%  

(n = 3) 

F 0,175 

Niekorzystny 

stosunek 

41,3%  

(n = 52) 

39,7%  

(n = 27) 

38,5%  

(n = 10) 

33,3%  

(n = 7) 

72,7%  

(n = 8) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; mm – milimetr; W/S – współczynnik worek/szyja; p – poziom 
istotności; F – test Fishera 

Tabela 12. Metody leczenia u chorych z próby ograniczonej do chorych o wyłącznie jednym workowatym 
tętniaku a jego lokalizacją 

 
Parametr Ogółem 

(n = 126) 
Wyłącznie 

coile  
(n = 67) 

Coile 
i balon 
(n = 25) 

Coile 
i stent 

(n = 21) 

Coile, 
balon 
i stent  

(n = 11) 

Test p 

Lokalizacja 
tętniaka 

Przednia 
część koła 

Willisa 

90,5%  
(n = 114) 

94,1%  
(n = 64) 

88,5% 
(n = 23) 

81,0% 
(n = 17) 

90,9%  
(n = 10) 

F 0,262 

Tylna 
część koła 

Willisa 

9,5%  
(n = 12) 

5,9% 
(n = 4) 

11,5% 
(n = 3) 

19,0% 
(n = 4) 

9,1%  
(n = 1) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; p – poziom istotności; F – test Fishera 

4.5. Charakterystyka powikłań po embolizacji 

W celu oceny powikłań zabiegu embolizacji analiza statystyczna została wykonana 
na ograniczonej liczbie osób należących do grupy badanej. Z grupy badanej zostali wyłą-
czeni chorzy z tętniakami mnogimi ze względu na embolizację tętniaków w różnych 
odstępach czasu. Grupa została ograniczona do 126 osób z pojedynczym workowanym 
tętniakiem. 

4.5.1. Zestawienie wyników 

Dane kliniczne wskazywały występowanie powikłań okołozabiegowych u 25 chorych, 
z czego większość stanowiły osoby z SAH (n = 19). Natomiast pozostałe 6 przypadków 
z powikłaniami to chorzy z tętniakami niepękniętymi. Najczęstszym powikłaniem był 
udar niedokrwienny (n = 14; 11,1%). U 6 chorych (4,8%) podczas zabiegu doszło do cza-
sowego zamknięcia naczynia, natomiast u 11 osób (8,7%) doszło do skurczu naczynio-
wego. Odsetek chorych, u których wystąpił udar niedokrwienny był wyższy w grupie 
chorych z SAH niż u chorych z niemymi tętniakami (p < 0,05). W przypadku pozostałych 
powikłań analiza statystyczna nie wykazała istotnie statystycznych zależności w bada-
nych grupach (tab. 13, ryc. 1). 
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Tabela 13. Powikłania związane z zabiegiem embolizacji – odsetki chorych, u których wystąpił dany objaw 
oraz porównanie pod tym względem grupy chorych z tętniakami niepękniętymi leczonymi planowo i tych, 
u których wystąpił SAH 

Zmienna Parametr Ogółem 

(n = 126) 

SAH  

(n = 76) 

Tętniaki 

niepęknięte 

 (n = 50) 

test p  

Powikłania (ogółem) Tak 19,8%  

(n = 25) 

25,0% 

(n = 19) 

12,0% 

 (n = 6) 

χ2 0,118 

Nie 80,2%  
(n = 101) 

75,0% 
(n = 57) 

88,0% 
 (n = 44) 

Udar niedokrwienny Tak 11,1%  

(n = 14) 

15,8% 

(n = 12) 

4,0% 

(n = 2) 

F 0,045 

Nie 88,9%  

(n = 112) 

84,2% 

(n = 64) 

96,0%  

(n = 48) 

Czasowe zamknięcie 

naczynia bez następstw 

neurologicznych 

Tak 4,8%  

(n = 6) 

7,9%  

(n = 6) 

0%  

(n = 0) 

F 0,080 

Nie 95,2%  

(n = 120) 

92,1% 

(n = 70) 

100,0% 

 (n = 50) 

Skurcz naczyniowy Tak 8,7%  

(n = 11) 

11,8% 

(n = 9) 

4,0% 

(n = 2) 

F 0,198 

Nie 91,3%  

(n = 115) 

88,2% 

(n = 67) 

96,0% 

 (n = 48) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; SAH – krwawienie podpajęczynówkowe; F – test Fishera;  
χ2 – test chi-kwadrat; p – poziom istotności 

 
Rycina 1. Wystąpienie udaru niedokrwiennego u chorych leczonych planowo z tętniakami niepękniętymi 

i tych, u których wystąpił SAH 

4.5.2. Leczenie powikłań 

W przypadku wystąpienia skurczu tętnicy stosowano farmakologiczne podwyższenie 
ciśnienia tętniczego krwi celem zwiększenia perfuzji w obrębie tkanki mózgowej, 

hiperwolemię oraz dotętnicze podanie preparatu nimodypiny w dawce 10 ml na 500 ml 

soli fizjologicznej. W przypadku tętniaków krwawiących w profilaktyce stosowano dożylny 
wlew z nimodypiny z przepływem 10 ml/h. 
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W przypadku powikłań zakrzepowo-zatorowych w naczyniach mózgowych stoso-

wano trombektomię mechaniczną oraz farmakoterapię w postaci wlewu eptifibatidu 

w dawce dostosowanej do masy ciała chorego. Zabieg trombektomii polegał na usunięciu 
skrzepliny za pomocą trombektomu wprowadzonego w jej obręb. U chorych, u których 

wystąpiło czasowe zamknięcie naczynia lub częściowe zwolnienie przypływu środka 

cieniującego podczas embolizacji, nie występowały deficyty neurologiczne po zabiegu. 

4.5.3. Powikłania związane z zabiegiem embolizacji w zależności od płci 

i wieku chorych 

Pacjenci, u których wystąpiły dowolnego rodzaju powikłania związane z zabiegiem 

endowaskularnym, byli młodsi od pozostałych osób poddanych embolizacji (p < 0,01). 

Średnia wieku dla pierwszej z tych grup wyniosła 50 lat (�̅�: 50,4; SD ±12,5; Me: 51), 

dla drugiej – 59 lat (�̅�: 58,54; SD ±14,42; Me: 61) – tabele 14 i 15, ryciny 2 i 3. 

Tabela 14. Występowanie powikłań związanych z zabiegiem embolizacji w zależności od wieku i płci chorych 

Zmienna Parametr Powikłania Test p 

Tak (n = 25) Nie (n = 101) 

Płeć Kobieta 64% (n = 16) 61,4% (n = 62) χ2 0,991 

Mężczyzna 36% (n = 9) 38,6% (n = 39) 

Wiek N 25 101 U MW 0,009 

�̅� 50,4 58,54 

(SD) ±12,5 ±14,42 

Me 51 61 

(Q1-Q2) (43-61) (52-67) 

Zakres 26-72 26-89 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; �̅� – średnia; SD – odchylenie standardowe; Q – kwartyl;  
χ2 – test chi-kwadrat; U MW – test U Manna-Whitneya  

 
Rycina 2. Występowanie powikłań w zależności od wieku chorych poddanych embolizacji 
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Udar niedokrwienny wystąpił u osób młodszych, których średnia wieku wyniosła 47 

lat (�̅�: 47,64; SD ±12,66) (p < 0,01) – tabela 15.  

Tabela 15. Wystąpienie udaru niedokrwiennego a wiek chorych 

Zmienna Parametr Udar niedokrwienny: Test p 

Tak Nie 

Wiek N 14 112 U MW 0,009 

�̅� 47,64  

 

(12,66) 

58,09 

 

(14,21) (SD) 

Me 

(Q1-Q2) 

47 

(41,75-52,75) 

60 

 (51,75-67) 

Zakres 26-68 26-89 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; �̅� – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana;  

Q – kwartyl; U MW – test U Manna-Whitneya; p – poziom istotności 

 

Rycina 3. Wystąpienie udaru niedokrwiennego w zależności od wieku chorych poddanych embolizacji 

4.5.4. Powikłania związane z zabiegiem w zależności od morfologii 

i lokalizacji tętniaków 

Analiza statystyczna nie wykazała statystycznie istotnej zależności pomiędzy powi-

kłaniami embolizacji a morfologią tętniaka (p > 0,05). Nie wykazano także zależności 
statystycznej pomiędzy lokalizacją tętniaka a występowaniem powikłań (tab. 16 i 17). 
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Tabela 16. Występowanie powikłań związanych z zabiegiem embolizacji w zależności od morfologii tętniaków 

Zmienna Parametr Ogółem  

(n = 126) 

Tak (n = 25) Nie  

(n = 101) 

Test p 

Wielkość 

tętniaka 

Mały 

≤5 mm 

31,0% 

 (n = 39) 

32,0%  

(n = 8) 

30,7%  

(n = 31) 

F 0,936 

Średni 
6-12 mm 

55,6%  
(n = 70) 

60,0%  
(n = 15) 

54,5%  
(n = 55) 

Duży 

13-19 mm 

11,9% 

(n = 15) 

8,0%  

(n = 2) 

12,9%  

(n = 13) 

Olbrzymi 

 ≥ 20 mm 

1,6% 

 (n = 2) 

0%  

(N = 0) 

2,0%  

(n = 2) 

W/S Korzystny 

stosunek 

58,7%  

(n = 74) 

52,0%  

(n = 13) 

60,4%  

(n = 61) 

χ2 0,592 

Niekorzystny 

stosunek 

41,3%  

(n = 52) 

48,0%  

(n = 12) 

39,6%  

(n = 40) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; SD – odchylenie standardowe; Me- mediana; Q – kwartyl;  
U MW – test U Manna-Whitneya; χ2 – test chi-kwadrat; p – poziom istotności 

Tabela 17. Występowanie powikłań związanych z zabiegiem embolizacji w zależności od lokalizacji tętniaka 

Zmienna Parametr Ogółem  

(n = 126) 

Tak  

(n = 25) 

Nie  

(n = 101) 

test p 

Lokalizacja Przednia część 

koła 

tętniczego 
Willisa 

90,5%  

(n = 114) 

88,0%  

(n = 22) 

91,1%  

(n = 92) 

F 0,704 

Tylna część 

koła 

tętniczego 

Willisa 

9,5%  

(n = 12) 

12,0%  

(n = 3) 

8,9%  

(n = 9) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; F – test Fishera; p – poziom istotności 

4.6. Skuteczność kliniczna leczenia 

Analiza skuteczności klinicznej embolizacji została ograniczona do chorych z poje-
dynczym krwawiącym tętniakiem workowatym (n = 76). 

4.6.1. Wyjściowa ocena stanu klinicznego i rozległości krwawienia 

Stan kliniczny chorych przy przyjęciu oceniany był w skali GCS i H-H na podstawie 

badania wykonanego przez dyżurnego neurologa lub neurochirurga. U każdego chorego 
(oprócz pacjentki w ciąży) wykonywane było TK głowy (i angio-TK), na podstawie, 

którego oceniano rozległość krwawienia (skala Fishera lub zmodyfikowana skala 

Fishera). U dwóch osób, u których badanie TK nie wykazało krwi w obrazie, wykonano 

punkcję lędźwiową, potwierdzającą obecność krwi w płynie mózgowo-rdzeniowym. 
U chorej w 3. trymestrze ciąży wykonano badanie MR głowy. Ciążę rozwiązano przed 

zabiegiem embolizacji. 

Stan kliniczny chorych (n = 76) przestawiał się następująco: 

• w skali Hunta-Hessa w I stopniu było 10 (13,2%) chorych, w II stopniu 37 (48,7%) 
chorych, w III stopniu 17 chorych (22,4%) i w IV stopniu 12 chorych (15,8%) – 

tabela 18); 
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• w skali GCS na 15 pkt oceniono 34 chorych (44,7%), 14 pkt – 15 chorych (19,7%), 
13 pkt – 9 chorych (11,8%), 12 pkt – 2 chorych (2,6%), 11 pkt – 3 chorych (3,9%), 

10 pkt – 3 chorych, 8 pkt – 10 chorych (13%) – tabela 19. 

Tabela 18. Ocena stanu klinicznego wg skali Hunta-Hessa 

Stopień w skali H-H Ogółem (n = 76) 

I 13,2% (n = 10) 

II 48,7% (n = 37) 

III 22,4% (n = 17) 

IV 15,8% (n = 12) 

V 0% (n = 0) 

Zastosowane skróty: H-H – skala Hunta-Hessa; n – liczebność podgrupy 

Tabela 19. Ocena stanu przytomności chorych wg skali GCS przy przyjęciu 

Skala GCS (3-15 pkt) Ogółem (n = 76) 

15 44,7% (n = 34) 

14 19,7% (n = 15) 

13 11,8% (n = 9) 

12 2,6% (n = 2) 

11 3,9% (n = 3) 

10 3,9% (n = 3) 

8 2,6% (n = 2) 

7 2,6% (n = 2) 

6 3,9% (n = 3) 

5 3,9% (n = 3) 

Zastosowane skróty: GCS – skala przytomności chorych; n – liczebność podgrupy 

Rozległość krwawienia u chorych w badaniu TK w skali Fishera i zmodyfikowanej 
skali Fishera prezentowała się następująco: 

• w skali Fishera: brak krwi (I stopień) u 2 chorych (2,6%), w II stopniu u 28 chorych 

(36,8%), III stopień – 20 chorych (26,3%), IV stopień – 26 (34,2%), 

• w zmodyfikowanej skali Fishera: brak krwi u 2 chorych, w I stopniu u 28 chorych,  

w II stopniu 19 chorych (25%), w III stopniu 11 chorych (14,5%), w IV stopniu 16 
chorych (21,1%) – tabele 20 i 21. 

Tabela 20. Ocena stopnia krwawienia leczonych chorych w skali Fishera 

Skala Fishera Ogółem (n = 76) 

I 2,6% (n = 2) 

II 36,8% (n = 28) 

III 26,3% (n = 20) 

IV 34,2% (n = 26) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy  
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Tabela 21. Ocena stopnia krwawienia leczonych chorych w zmodyfikowanej skali Fishera 

Zmodyfikowana skala Fishera Ogółem (n = 76) 
0 2,6% (n = 2) 

I 36,8% (n = 28) 

II 25% (n = 19) 

III 14,5% (n = 11) 

IV 21,1% (n = 16) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy  

4.6.2. Ocena kliniczna leczenia endowaskularnego 

Stan chorych przy wypisie był oceniany w skali GOS i GCS. Wynik leczenia w grupie 
76 chorych z SAH określono jako dobry: u 46 osób (60,5%) na stopień V, u 13 osób 

(17,1%) na stopień IV. U 5 chorych (6,6%) wynik leczenia określono na stopień III, 

u 1 chorego (1,3%) na stopień II, zmarło 11 osób (14,5%) (GOS I) – tabela 22. 

Tabela 22. Ocena kliniczna chorych za pomocą skali GOS  

Skala GOS Ogółem (n = 76) 

V 60,5% (n = 46) 

IV 17,1% (n = 13) 

III 6,6% (n = 5) 

II 1,3% (n = 1) 

I 14,5% (n = 11) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; GOS – Glasgow Outcome Scale 

Stan chorych wg skali GCS w grupie wyglądał następująco: 43 chorych (56,6%) oce-
niono na 15 pkt, 12 chorych (15,8%) na 14 pkt, 4 chorych (5,3%) na 13 pkt, jedna osoba 

oceniona na 12 pkt, 4 chorych (5,3%) na 10 pkt, jeden chory (1,3%) na 5 pkt, 3 osoby 

(3,9%) na 4 pkt, 8 chorych (10,5%) na 3 pkt (tab. 23). 

Tabela 23. Ocena stanu przytomności chorego wg skali GCS po zakończonej hospitalizacji w oddziale 

Skala GCS (3-15 pkt) Ogółem (n = 76) 

15 56,6% (n = 43) 

14 15,8% (n = 12) 

13 5,3% (n = 4) 

12 1,3% (n = 1) 

10 5,3% (n = 4) 

5 1,3% (n = 1) 

4 3,9% (n = 3) 

3 10,5% (n = 8) 

Zastosowane skróty: GCS – skala przytomności chorych; n – liczebność podgrupy 

4.6.3. Wpływ stanu klinicznego chorych na wynik leczenia 

U 10 chorych, którzy trafili na leczenie w I stopniu skali Hunta-Hessa, u 10 chorych 

wynik leczenia oceniono na V stopień w skali GOS. Spośród 37 chorych w II stopniu w 
skali Hunta-Hessa u 36 wynik leczenia oceniono jako dobry (stopień IV i V skali GOS), 

jeden chory zmarł (GOS I). U 17 osób w III stopniu skali Hunta-Hessa wynik leczenia 

przedstawiał się następująco: u 12 osób wynik oceniono jako dobry (stopień IV i V skali 
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GOS), jeden chory w III stopniu GOS, jeden chory w II stopniu GOS i 3 chorych zmarło 

(GOS I). Sposród 12 chorych, których określono na IV stopień w skali Hunta-Hessa,  

u 1 chorego wynik oceniono na IV stopień w skali GOS, u 4 na III stopień GOS, a 7 
zmarło (GOS 1) – tabela 24.  

Ocena wpływu stanu klinicznego (skala H-H) na końcowy wynik leczenia (skala GOS) 

wykazała istotnie statystyczną wartość współczynnika Spearmana (-0,635, p < 0,001), 

co wskazuje, że stan kliniczny chorego (H-H) ma wpływ na niekorzystny wynik leczenia 
(GOS). 

Tabela 24. Stan kliniczny przed zabiegiem w skali Hunta-Hessa oraz rezultaty leczenia w skali GOS – tabela 
liczności (krzyżowa)  

Stopień w skali H-H Stopień w skali GOS 

I II III IV V 

I 0 0 0 0 10 

II 1 0 0 9 27 

III 3 1 1 3 9 

IV 7 0 4 1 0 

Zastosowane skróty: H-H – skala Hunta-Hessa; GOS – Glasgow Outcome Scale 

4.6.4. Wynik leczenia w zależności od rozległości krwawienia w TK w skali 

Fishera i zmodyfikowanej skali Fishera 

W grupie 30 chorych, u których rozległość krwawienia określono na I i II stopień 

w skali Fishera, dobry wynik (IV i V stopień na skali GOS) uzyskała cała grupa. 
W grupie 46 chorych, u których rozległość krwawienia określono na III i IV stopień 

w skali Fishera dobry wynik (IV i V stopień na skali GOS) uzyskano u 29 osób, 6 osób 

uzyskało II i III stopień na skali GOS, a 11 zmarło (tab. 25). 

Tabela 25. Rezultaty na skali GOS a rezultaty na skali Fishera – tabela liczności (krzyżowa) 

Skala Fishera Skala GOS 

I II III IV V 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 0 3 25 

3 0 1 1 6 12 

4 11 0 4 3 8 

Zastosowane skróty: GOS – Glasgow Outcome Scale 

W grupie 30 chorych, u których rozległość krwawienia określono na 0 i I stopień 
w zmodyfikowanej skali Fishera, dobry wynik (IV i V stopień na skali GOS) uzyskała 

cała grupa. U 19 chorych, u których rozległość krwawienia określono na II stopień 

w zmodyfikowanej skali Fishera, dobry wynik (IV i V stopień skali GOS) uzyskało 

16 osób, 2 osoby uzyskały II i III stopie na skali GOS, a jedna zmarła. Wśród 27 chorych, 
których określono na III i IV stopień w zmodyfikowanej skali Fishera, 13 osób uzyskało 

dobry wynik (IV i V stopień w skali GOS), 4 osoby uzyskały III stopień w skali GOS, 

a 10 zmarło (w tym 9 osób określonych na IV stopień w zmodyfikowanej skali Fishera) – 
tabela 26. 
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Tabela 26. Rezultaty na skali GOS a rezultaty na zmodyfikowanej skali Fishera – tabela liczności (krzyżowa) 

Zmodyfikowana skala 

Fishera 

Skala GOS 

I II III IV V 

0 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 4 24 

2 1 1 1 4 12 

3 1 0 2 1 7 

4 9 0 2 3 2 

Zastosowane skróty: GOS – Glasgow Outcome Scale 

Ocena wpływu rozległości krwawienia (w skali Fishera i zmodyfikowanej skali Fishera) 
na końcowy wynik leczenia (skala GOS) wykazała istotnie statystyczną wartość współ-

czynnika Spearmana (współczynnik Spearmana dla skali Fishera -0,5477; współczynnik 

Spearmana dla zmodyfikowanej skali Fishera -0,5519), co wskazuje, że rozległość krwa-
wienia (w skali Fishera i zmodyfikowanej skali Fishera) ma niekorzystny wpływ na 

wynik leczenia (GOS) – tabela 27. 

Tabela 27. Korelacja wyników leczenia w skali GOS oraz rozległości krwawienia w skalach Fishera 
i zmodyfikowanej Fishera 

 Skala Współczynnik Spearmana P 

Skala Fishera -0,5477 <0,001 

Zmodyfikowana skala Fishera -0,5519 <0,001 

Zastosowane skróty: p – poziom istotności  

4.6.5. Wynik leczenia w zależności od płci 

Stan kliniczny określany w skali H-H u 43 kobiet przedstawiał się następująco: 

1 (2,3%) kobieta w I stopniu, 20 (46,7%) kobiet w stopniu II, 10 (23,3%) kobiet w III 

stopniu, i 12 (27,9%) kobiet w IV stopniu. Stan kliniczny u 33 mężczyzn w skali H-H 
przedstawiał się w następujący sposób: 9 (27,3%) mężczyzn w I stopniu, 17 (51,5%) 

w stopniu II, 7 (21,2%) w stopniu III. 

Wśród kobiet dobry wynik leczenia (IV i V stopień na skali GOS) uzyskało 30 kobiet, 

niekorzystny wynik leczenia (II i III stopień na skali GOS) uzyskało 6 kobiet, a 7 zmarło. 
Wśród mężczyzn dobry wynik leczenia (IV i V stopień na skali GOS) uzyskało 29 

mężczyzn, a 4 zmarło. Ocena wpływu płci na wynik leczenia wykazała lepsze wyniki 

u mężczyzn (p = 0,01) – tabela 28. 

Tabela 28. Ocena wyników leczenia (w skali GOS) w zależności od płci chorych 

Skala GOS Ogółem  

(n = 76) 

Kobieta  

(n = 43) 

Mężczyzna  

(n = 33) 

Test p 

I 14,5% 

 (n = 11) 

16,3% 

 (n = 7) 

12,1%  

(n = 4) 

- - 

II 1,3% 

 (n = 1) 

2,3% 

 (n = 1) 

0% 

(n = 0) 

III 6,6% 

 (n = 5) 

11,6% 

 (n = 5) 

0% 

(n = 0) 

IV 17,1% 

 (n = 13) 

23,3% 

 (n = 10) 

9,1% 

(n = 3) 
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V 60,5%  

(n = 46) 

46,5%  

(n = 20) 

78,8% 

 (n = 26) 

Me 
 (Q1-Q3) 

5 
(4 – 5) 

4 
(3 – 5) 

5 
(5 – 5) 

U MW 0,010 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; Q – kwartyl; GOS – Glasgow Outcome Scale;  
U MW – test U Manna-Whitneya; p – poziom istotności 

4.6.6. Wynik leczenia w zależności od wieku 

Wykazano istotną statystycznie wartość korelacji Spearmana wyników w skali GOS 

(-0,3349) i stanu klinicznego w skali H-H (0,2611), a także wieku chorych. Wraz ze wzro-
stem wieku chorego obserwowano gorszy wynik leczenia oraz gorszy stan kliniczny 

(tab. 29, ryc. 4 i 5). 

Tabela 29. Korelacje stanu klinicznego chorych (skala H-H) oraz wyniku leczenia (skala GOS) w zależności 
od wieku chorych 

 Skale Współczynnik Spearmana p 

H-H 0,2611 0,023 

GOS -0,3349 0,003 

Zastosowane skróty: p – poziom istotności; H-H – skala Hunta-Hessa; GOS – Glasgow Outcome Scale 

 
Rycina 4. Stan kliniczny chorych w skali Hunta-Hessa w zależności od wieku chorego 
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Rycina 5. Wyniki leczenia w skali GOS w zależności od wieku chorego 

4.6.7. Wynik leczenia w zależności od wielkości tętniaka 

Wraz ze wzrostem wielkości pękniętego tętniaka wynik leczenia był gorszy w skali 

GOS (p < 0,001). U 23 osób (85,2%) z małym tętniakiem wynik leczenia oceniono jako 
dobry (IV i V stopień w skali GOS), u 3 osób z małym tętniakiem wynik leczenia 

oceniono na II i III stopień w skali GOS, a 1 osoba zmarła (GOS I). U 34 osób z średnim 

tętniakiem oceniono wynik leczenia jako dobry (IV i V stopień w skali GOS), 1 osoba 
została oceniona na III stopień w skali GOS, a 7 zmarło (GOS I). W przypadku chorych, 

u których wykryto tętniaka dużych rozmiarów, 3 chorych zmarło, a 2 było ocenionych na 

IV i V stopień w skali GOS (tab. 30). 

Tabela 30. Wyniki leczenia w zależności od wielkości tętniaka 

Skala 
GOS 

Ogółem 
(n = 76) 

Wielkość tętniaka test p 

Mały 
 ≤5 mm  

(n = 27) 

Średni 
 6-12 mm 

(n = 42) 

Duży  
13-19 mm 

(n = 7) 

I 14,5%  

(n = 11) 

3,7%  

(n = 1) 

16,7%  

(n = 7) 

42,9% 

 (n = 3) 

- - 

II 1,3%  

(n = 1) 

3,7% 

 (n = 1) 

0%  

(n = 0) 

0%  

(n = 0) 

III 6,6%  

(n = 5) 

7,4%  

(n = 2) 

2,4% 

 (n = 1) 

28,6% 

 (n = 2) 

IV 17,1%  

(n = 13) 

11,1%  

(n = 3) 

21,4% 

 (n = 9) 

14,3%  

(n = 1) 

V 60,5%  

(n = 46) 

74,1%  

(n = 20) 

59,5%  

(n = 25) 

14,3% 

 (n = 1) 

Me 

(Q1-Q3) 

5 

 (4 – 5) 

5  

(4,5 – 5) 

5 

 (4 – 5) 

3 

(1 – 3,5) 

KW 0,006 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; Q – kwartyl; p – poziom istotności; Me – mediana; GOS – 
Glasgow Outcome Scale; KW – Kruskal-Wallis 
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4.7. Skuteczność angiograficzna embolizacji – stopień okluzji tętniaka 

Wszystkie tętniaki podczas zabiegu w ocenie angiograficznej były zembolizowane 
całkowicie. Analiza skuteczności angiograficznej embolizacji została ograniczona do cho-
rych o pojedynczym workowatym tętniaku, którzy zgłosili się do kontroli angiogra-
ficznej. Osoby zgłaszały się po upływie 6-12 miesięcy. Do kontrolnej angiografii zgłosiło 
się 107 chorych, z czego 84 miało pojedynczego tętniaka workowatego (tab. 31). Cho-
rzy, u których tętniaki zostały całkowicie zembolizowane lub napływ był szczątkowy do 
szyi tętniaka, uznani zostali za wyleczonych. Chorzy pozostają pod kontrolą poradni 
neurochirurgicznej. Chorzy, u których stwierdzono niepełną embolizację, zostali 
skierowani do powtórnego zabiegu. 

Tabela 31. Liczebność chorych poddanych kontrolnej angiografii  

Zmienna Parametr Wszyscy pacjenci  
(N = 154) 

Pacjenci o pojedynczym, 
workowatym tętniaku 

 (n = 126) 

Zgłoszenie do 
kontrolnej 
 angiografii 

Tak 69,5% (n = 107) 66,7% (n = 84) 

Nie 30,5% (n = 47) 33,3% (n = 42) 

Zastosowane skróty: N – liczebnośc grupy; n – liczebność podgrupy 

4.7.1. Zestawienie wyników 

Na podstawie klasyfikacji Raymonda i Roya (RROC) u 44 osób (52,4%), które zgło-
siły się do kontrolnego badania, tętniaki uznano za całkowicie zembolizowane. Embo-
lizację z szyją resztkową osiągnięto w 25 przypadkach (29,8%), natomiast niepełną 
embolizację osiągnięto u 15 chorych (17,9%).  

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w skuteczności angiograficznej emboli-
zacji pomiędzy chorymi leczonymi z powodu SAH lub poddanymi planowej embolizacji 
(tab. 32). 

Tabela 32. Skuteczność angiograficzna embolizacji na podstawie skali RROC w grupach z SAH, tętniakami 
niepękniętymi 

Skala 
RROC 

Ogółem  
(n = 84) 

SAH: 
(n = 42) 

Tętniaki 
niepęknięte 

 (n = 42) 

test p 

I 52,4% 
 (n = 44) 

52,4% 
 (n = 22) 

52,4%  
(n = 22) 

χ2 0,569 

II 29,8%  
(n = 25) 

33,3% 
 (n = 14) 

26,2%  
(n = 11) 

III 17,9%  
(n = 15) 

14,3% 
 (n = 6) 

21,4%  
(n = 9) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; χ2 – test chi-kwadrat; RROC – skala Raymonda i Roya;  
p – poziom istotności 

4.7.2. Skuteczność angiograficzna embolizacji a morfologia tętniaków 

Całkowitą embolizację osiągnięto w przypadku małych tętniaków (n = 28; 33,3%) 
u 20 osób, średnich tętniaków (n = 47; 56%) u 22 osób, dużych (n = 7; 8,3%), u 2 osób. 
Embolizację z szyją resztkową osiągnięto w przypadku małych tętniaków u 5 osób, 
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średnich tętniaków u 18 chorych, dużych i pow. 20 mm w 2 przypadkach. Embolizację 
niepełną otrzymano: wśród małych tętniaków w 3 przypadkach, wśród średnich – w 7 przy-
padkach, wśród dużych i pow. 20 mm – w 5 przypadkach. Wykazano niekorzystny wpływ 
wielkości tętniaka na stopień okluzji tętniaka (p < 0,05). W grupie chorych z małym 
i średnim tętniakiem uzyskano wyższe odsetki całkowitej embolizacji, podczas gdy u cho-
rych z dużym tętniakiem częściej stwierdzano rekanalizację. Tętniaki z korzystnym sto-
sunkiem W/S (≥2) (n = 49) zembolizowano całkowicie w 21 przypadkach, szczątkowo 
w 15 przypadkach i niecałkowicie w 13 przypadkach. Tętniaki z niekorzystnym stosun-
kiem W/S (n = 35) zembolizowano całkowicie w 23 przypadkach, szczątkowa emboli-
zacja wystąpiła u 10 chorych, niecałkowita w 2 przypadkach. Analiza statystyczna nie 
wykazała istotnych statystycznie zależności pomiędzy korzystnym i niekorzystnym 
współczynnikiem W/S a całkowitą embolizacją tętniaka (tab. 33).  

Tabela 33. Skuteczność angiograficzna embolizacji w zależności od morfologii tętniaka 

   Skala Raymonda-Roya   

Zmienna Parametr Ogółem 

(n = 84) 

I 

 (n = 44) 

II 

 (n = 25) 

III  

(n = 15) 

Test p 

Wielkość Mały 
≤5 mm 

33,3%  
(n = 28) 

45,5%  
(n = 20) 

20,0%  
(n = 5) 

20,0%  
(n = 3) 

F 0,013 

Średni 
6-12 mm 

56,0%  
(n = 47) 

50%  
(n = 22) 

72,0%  
(n = 18) 

46,7%  
(n = 7) 

Duży 

13-19 mm 

8,3%  

(n = 7) 

4,5%  

(n = 2) 

4,0% 

 (n = 1) 

26,7%  

(n = 4) 

Olbrzymi 
20 mm 

2,4%  
(n = 2) 

0%  
(n = 0) 

4,0% 
 (n = 1) 

6,7%  
(n = 1) 

W/S Korzystny 
stosunek 

58,3%  
(n = 49) 

47,7%  
(n = 21) 

60,0%  
(n = 15) 

86,7%  
(n = 13) 

F (dot. 
całkowi-

tej okluzji) 

 
0,077 

Niekorzystny 

stosunek 

41,7%  

(n = 35) 

52,3%  

(n = 23) 

40,0%  

(n = 10) 

13,3%  

(n = 2) 

Zastosowane skróty: n – liczebność podgrupy; W/S – stosunek głowa/szyja; F – test Fishera; p – poziom 
istotności 

4.8. Podsumowanie wyników badań 

1. W badanej grupie większość stanowiły kobiety. Średnia wieku chorych z SAH 

wynosiła 56 lat, natomiast u osób z niepękniętymi tętniakami 58 lat. Nie wykazano 

istotnych różnic dotyczących wieku, płci oraz występowania chorób współist-
niejących u chorych z SAH i osób z tętniakami niepękniętymi. 

2. Większość zdiagnozowanych tętniaków stanowiły tętniaki workowate zlokalizowane 

w przedniej części koła tętniczego mózgu. Najliczniejszą grupę stanowiły tętniaki 
o średnicy 6-12 mm.  

3. Nie wykazano statystycznej zależności pomiędzy morfologią tętniaka i jego 

lokalizacją a doborem metody leczenia. 

4. Najczęstszym powikłaniem po zabiegu embolizacji był udar niedokrwienny. 

Częściej dotyczył chorych leczonych z powodu SAH. Powikłania występowały 

częściej u osób młodych. Udar niedokrwienny występował również częściej u osób 

młodych. Nie wykazano zależności między powikłaniami embolizacji a morfologią 

i lokalizacją tętniaka. Większość chorych z SAH trafiło na zabieg w dobrym stanie 
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klinicznym, co przekładało się na dobry wynik leczenia. Wiek chorego i rozległość 

SAH wpływały gorzej na ostateczny wynik leczenia. Lepszy końcowy wynik 

leczenia uzyskali mężczyźni.  

5. Wykazano niekorzystny wpływ wielkości tętniaka na angiograficzną skuteczność 

leczenia. Tętniaki większe częściej rekanalizowały. Nie wykazano zależności po-

między korzystnym i niekorzystnym współczynnikiem W/S a całkowitą embolizacją.  

5. Dyskusja 

Szeroki dostęp do szybkiej diagnostyki obrazowej oraz postęp techniczny w neuro-

chirurgii, radiologii zabiegowej i intensywnej terapii znacząco wpłynęły na poprawę 

rokowania u chorych z krwawieniem śródczaszkowym z tętniaka. Śmiertelność z powodu 

SAH spadła w ostatnich 3 dekadach o 17%, a odsetek przeżyć utrzymuje się na poziomie 

65% [1].  

Mimo krótkiej historii leczenia endowaskularnego – można zauważyć znaczący postęp 

w jego rozwoju. Pierwotnie embolizacje były zarezerwowane dla chorych w ciężkim 

stanie klinicznym. Embolizacja wewnątrznaczyniowa tętniaków stanowi obecnie główną 

metodę leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych i jest stosowanana całym świecie. 

Każdy ośrodek stosuje różnorodne kryteria doboru chorych. Metoda ta jest mniej 

inwazyjna w porównaniu z chirurgicznym klipsowaniem tętniaków. W piśmiennictwie 

dane dotyczące dużych, wieloośrodkowych badań oceniających odległe wyniki leczenia 

endowaskularnego są relatywnie nieliczne, ponieważ większość dostępnych raportów 

wynika z jednoośrodkowych retrospektywnych obserwacji [2].  

W badaniu ISAT porównano 2 metody leczenia, a także lokalizację i wielkość 

tętniaków oraz stan chorego. Tętniaki najczęściej lokalizowały się w przedniej części 

koła Willisa (97,3% spośród 2143 badanych), najczęściej w obrębie kompleksu ACA 

(50,5%), ICA (32,5%), MCA (14,1%). Tętniaki zlokalizowane w tylnym krążeniu sta-

nowiły 2,7%. Najczęściej były to tętniaki poniżej 5 mm, a odsetek leczenia endo-

waskularnego wynosił 51%. Tętniaki z przedziału 6-10 mm stanowiły 41%, zaś powyżej 

11 mm 8%. Średni wiek chorych wynosił 52 lata [3, 4]. 

 W badaniu BRAT (Barrow Ruptured Aneurysm Trial) porównano wyniki leczenia 

wewnątrznaczyniowego i chirurgicznego (408 przypadków). Większość tętniaków lokali-

zowała się w przedniej części koła tętniczego [5].  

Służewski i wsp. badali wczesne wtórne SAH u chorych leczonych endowaskularnie 

po przebytym SAH. Badanie obejmowało 431 osób po krwawieniu podpajęczynów-

kowym. Grupę stanowiło 301 kobiet i 130 mężczyzn w średnim wieku 52,2 roku (ME: 

52 lata; zakres 25-81 lat). W czasie leczenia stan kliniczny chorych oceniano zgodnie ze 

skalą Hunta i Hessa w następujący sposób: H-H I–II: 273; H-H III: 86; H-H IV–V: 72. 

Tętniaki lokalizowały się najczęściej w przedniej części koła tętniczego (w tym naj-

częściej w kompleksie AcomA, ICA), zaś w tylnej części koła Willisa najliczniej wystę-

powały na tętnicy podstawnej [6].  

W analizie danych zawartych w niniejszej rozprawie wyniki przedstawiają się 

podobnie. Tętniaki najczęściej występowały na AcomA i ICA (po 34,4%), a średni wiek 

chorych wynosił 57 lat (zakres 26-89 lat). W grupie badanej jednak u większości 

występowały tętniaki z przedziału 6-12 mm (55,6%). Stan kliniczny chorych w skali H-H 

był również podobny: najwięcej chorych z SAH stanowiło I i II stopień w skali H-H.  
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Liu H i wsp. w swojej publikacji przedstawiają projekt badawczy – „China 

Intracranial Aneurysm Project” (CIAP) rozpoczęty w 2017 r. Są to duże prospektywne, 

wieloośrodkowe badania mające na celu ocenić czynniki ryzyka występowania tętnia-
ków oraz wpływ chorób współistniejących, stylu życia i morfologii tętniaków na ryzyko 

pęknięcia tętniaków w populacji chińskiej Badania mają objąć 20 chińskich ośrodków 

(5000 chorych) i potrwać około 5 lat. Celem badania jest stworzenie ogólnokrajowej 

bazy danych, która pomoże wyjaśnić przyczynę powstawania i pękania tętniaków, obli-
czenie rocznego wskaźnika pękania oraz stworzenie wielowymiarowego modelu 

przewidywania pękania tętniaków. W badaniu uczestniczy aktualnie 5 ośrodków [7]. 

W wielu publikacjach udowodniono, że wiek chorych jest jednym z czynników wpły-
wających na rokowanie chorych po SAH [8-11]. Dotychczas najczęściej raportowano 

wyniki leczenia chorych w przedziale wiekowym od 50 do 80 lat i nie ustalono jedno-

znacznej granicy wieku, powyżej której rokowania są gorsze.  
W badaniu Phillipsa i wsp. średni wiek chorych z dobrym wynikiem leczenia (GOS 

4-5) wynosił 51 lat, a ze złym (GOS 1-3) 67 lat, przy braku istotności statystycznej [12]. 

W jednoośrodkowym badaniu Chua i wsp., obejmującym ponad 2500 chorych, nie 

wykazano różnicy w wyniku leczenia w grupach wiekowych do 50 lat i powyżej 50 lat 
[13]. Również badania Teo i wsp., obejmujące 803 chorych, wykazały brak wpływu wieku 

na wynik leczenia [14]. W niniejszym badaniu wykazano, że gorzej rokowali (GOS 1-3) 

chorzy starsi z SAH. 
W wielu publikacjach autorzy zwracają uwagę na choroby współistniejące i czynniki 

ryzyka, w tym nikotynizm, który wpływa na częstsze występowanie SAH [15-18]. 

W badaniach Can i wsp. wykazano, że palenie tytoniu oraz czas trwania palenia 

(zarówno wśród obecnych, jak i byłych palaczy) ma istotny wpływ na ryzyko pęknięcia 
tętniaka w porównaniu z osobami niepalącymi [19]. W niniejszym badaniu wykazano, że 

choroby współistniejące i czynniki ryzyka, które potencjalnie mogły mieć wpływ na stan 

kliniczny chorych, w obu grupach występowały z podobną częstością. 
Zabiegi wykonywane były nie później niż w drugiej dobie od przyjęcia. Dlatego stan 

kliniczny chorych przy przyjęciu (w szczególności z SAH) ma kluczowy wpływ na 

końcowy wynik leczenia. W artykule Lo i wsp. przeanalizowano badania od 1995 do 
2014 roku. Były to badania prospektywne, retrospektywne i randomizowane oceniające 

czynniki prognostyczne odległego wyniku neurologicznego u dorosłych chorych po 

SAH. Pośród najczęściej badanych parametrów brano pod uwagę wiek chorych i wiel-

kości tętniaka, stan neurologiczny przy przyjęciu i ilość wynaczynionej krwi w badaniu 
TK [10]. 

Występuje istotna korelacja między rozległością krwawienia podpajęczynówkowego 

a stanem klinicznym chorych po SAH, który z kolei ma największy wpływ wynik 
leczenia [20-22].  

Stan kliniczny chorych przy przyjęciu do szpitala oceniany jest w skali H-H, skalach 

opartych na skali GCS – WFNS lub PAASH. Skala H-H została zaproponowana przez 
autorów w 1967 roku. W publikacji Juliana i wsp. porównano skale H-H WFNS i GCS 

w ocenie stanu klinicznego, neurologicznego i śmiertelności, a także skalę GOS i GCS. 

Autorzy wykazali znacznie większą korelację skal opartych na GCS oraz stanem 

chorych (w ocenie klinicznej, śmiertelności i wyników leczenia) u chorych po SAH. 
Skala GCS jest prosta, powszechnie znana przez personel medyczny i ma szerokie 

zastosowanie [23]. 
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Rosen i wsp. na podstawie piśmiennictwa od 1966 do 2004 roku, oceniającego czynniki 

prognostyczne dla chorych po SAH, stwierdzili, że istotne znaczenie ma stan kliniczny 

chorych oceniany na podstawie skali opartej na GCS i rozległość krwawienia w obrazie 
TK. Autorzy przypisali większe znaczenie prognostyczne ocenie stanu klinicznego 

chorych przed leczeniem operacyjnym niż przy przyjęciu do szpitala [24]. 
W publikacji Van Heuven i wsp. na podstawie analizy wyniku leczenia 537 chorych 

po SAH autorzy uznali, że zarówno skala oceny stanu chorych WFNS, jak i PAASH dobrze 
korelują z ostatecznym wynikiem leczenia. W skali PAASH krzywa niepowodzeń le-

czenia w badaniu autorów ma bardziej liniowy przebieg przez co wydaje się, że skala 

lepiej stopniuje wyniki leczenia. Skala GCS oraz skale oparte na punktacji GCS wielu 
autorów uważa za obarczone mniejszym błędem, są też bardziej powtarzalne przy ocenie 

prowadzonej przez różnych obserwatorów [23, 25-27]. Skala H-H prowadzi zaś do 

większych rozbieżności w wynikach kwalifikacji chorych do poszczególnych grup, ale 
pomimo tej wady nadal wielu autorów posługuje się tą skalą [23, 27].  

W publikacji Lantigua i wsp. przeanalizowano wyniki leczenia 1200 chorych po 

SAH, w Oddziale Intensywnej Terapii Neurologicznej w latach 1996-2009. Na wynik 

leczenia znaczący wpływ miały: wiek i wielkość tętniaka, stan kliniczny przy przyjęciu 
oceniany w skali Glasgow oraz wielkość krwawienia w zmodyfikowanej skali Fishera 

[28].W innej publikacji szwedzki zespół badaczy przeprowadził analizę wyników le-

czenia na grupie 1124 chorych po SAH, gdzie wykazano, że istotne znaczenie dla wyniku 
leczenia ma stan kliniczny przy przyjęciu (według skali WFNS) oraz ilość wynaczy-

nionej krwi w TK. Autorzy zwracają również uwagę, że nie tylko metoda leczenia tętnia-

ków, ale również szybkość interwencji ma wpływ na lepszy wynik leczenia chorych 

[29]. W publikacji Rosnegarda, gdzie badaniem zostało objętych 3567 chorych po SAH, 
stwierdzono, że na niekorzystny wynik leczenia mają wpływ stan neurologiczny, większa 

ilość krwi w TK, krwiak śródmózgowy lub krwotok dokomorowy przy przyjęciu, nad-

ciśnienie, pęknięty tętniak w tylnej części koła Willisa, większy rozmiar tętniaka oraz 
wcześniej przebyty zawał serca [30].  

W publikacji Ogilvy’ego i wsp. objęto obserwacją 914 chorych, z których 25% było 

leczonych endowaskularnie. Istotnie gorsze wyniki leczenia uzyskiwali chorzy z wyż-
szym stopniem w skali H-H (powyżej 3 stopnia) oraz z wyższym stopniem w skali 

Fishera (powyżej 2 stopnia) [9]. Istotne znaczenie na wynik leczenia ma również ilość 

wynaczynionej krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej, ponieważ wiąże się z ryzy-

kiem wystąpienia skurczu naczyniowego, a w następstwie zmianami niedokrwiennymi 
OUN [9, 31].  

W badaniach Teo i wsp. u chorych z SAH autorzy również wskazują, że istotny 

wpływ na wynik leczenia ma stan kliniczny przy przyjęciu (w tym wypadku oceniony 
w skali WNFS), wielkość krwawienia oraz ewentualne wcześniejsze wystąpienie udaru 

niedokrwiennego u chorego. Autorzy również wykluczyli wpływ metody leczenia 

(chirurgiczna vs. wewnątrznaczyniowa) na wynik leczenia [14]. 
W publikacjach brak jednoznacznego stanowiska na temat wpływu wielkości tęt-

niaka na wynik leczenia. W publikacji Taki’ego i wsp. wykazano, że wielkość i lokalizacja 

tętniaka nie mają związku z wynikiem leczenia [33]. Brak wpływu wielkości tętniaka  

na wynik leczenia również potwierdzono w badaniach Ogilvy’ego, Phillipsa i Alby [8, 
12, 32]. Rosnegart i wsp. w swojej analizie wykazali zaś, że wielkość tętniaka ma 

znaczenie, a szczególnie gorsze wyniki leczenia uzyskano u chorych z tętniakami o wiel-



Ocena zależności wyników leczenia od cech morfologicznych i lokalizacji  
tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie 

 

99 
 

kości powyżej 12 mm [30]. Natomiast w publikacji Jaja i wsp. stwierdzono, że chorzy 

z tętniakami mniejszymi niż 4 mm i większymi niż 9 mm mają gorszy wynik leczenia 

[34]. Również w badaniu Russella i wsp. małe tętniaki skutkowały większym krwawie-
niem podpajęczynówkowym, a tym samym związane były z gorszym wynikiem leczenia 

[35]. Alfoith i wsp. w metaanalizie na podstawie 7 publikacji (2470 chorych) wykazali 

istotnie statystycznie większe ryzyko ponownego krwawienia z tętniaka w wymiarze 

powyżej 10 mm, co związane jest również z gorszym wynikiem leczenia w porównaniu 
do chorych po jednorazowym krwawieniu [36]. Huang również potwierdził wzrastającą 

częstość rekanalizacji tętniaków wraz ze zwiększającą się wielkością worka [37]. Na 

podstawie prac, w których wykazano wpływ wielkości tętniaka na wynik leczenia cho-
rych, nie można jednoznacznie wskazać wielkości tętniaka, która jest związana z nieko-

rzystnym wynikiem. Dotychczas analizowano wielkość szyi tętniaka oraz współczynnik 

W/S, nie odnosząc się do stanu klinicznego chorego. Szyja tętniaka powyżej 4 mm wiąże 
się z większym ryzykiem rekanalizacji worka tętniaka [37, 38]. W badaniach Uemury 

i wsp. oceniano wynik angiograficzny leczenia tętniaków kompleksu AcomA, wykazując, 

że wielkość worka i współczynnik W/S nie maja istotnego znaczenia [40]. W badaniu 

Bora i wsp., które objęło 363 chorych z 468 tętniakami w okresie dwuletniej obserwacji, 
wykazano, że wielkość tętniaka, współczynnik W/S > 1 oraz nieregularny kształt worka 

są czynnikami ryzyka powiększania się tętniaka [41]. W badaniu wykazano, że wielkość 

pękniętego tętniaka ma wpływ na wynik leczenia. Wraz ze wzrostem wielkości pęknię-
tego tętniaka wynik leczenia był gorszy (na skali GOS). 

Obecnie rozwój technologii oraz pojawiające się coraz nowocześniejsze urządzenia 

do embolizacji (stenty, flow-divertery, balony) pozwalają na poprawę skuteczności 

leczenia szczególnie tętniaków o szerokiej szyi. Wiele tętniaków z szeroką szyją (współ-

czynnik W/S  1) może być leczonych przy użyciu samych coili. Dobór odpowiedniej 
techniki embolizacji uzależniony będzie od morfologii tętniaka, lokalizacji, stanu kliniczne-

go i wieku chorego oraz doświadczenia ośrodka i operatora w stosowaniu danej metody [5, 6].  

Szajner i wsp. prezentują wyniki coilingu u 60 chorych z tętniakami o współczynniku 
W/S > 1: 31 (54%) chorych miało przypadkowo rozpoznanych 36 tętniaków, kolejnych 

29 chorych z 31 (46%) tętniakami trafiło do szpitala z objawami SAH. W grupie badanej 

było 45 (75%) kobiet i 15 (25%) mężczyzn o średniej wieku 53 lata. Na podstawie 

rekonstrukcji obrazów angiograficznych podzielono tętniaki ze względu na wielkość na 
4 grupy: 14 (21%) tętniaków o średnicy mniejszej niż 4 mm, 24 (36%) w przedziale  

4-7 mm, 20 (30%) w przedziale 7-15 mm i 9 (13%) powyżej 15 mm. Tętniaki najczęściej 

lokalizowały się w przedniej części koła Willisa. Większości chorych po upływie 6 
miesięcy wykonano kontrolną angiografię w celu oceny skuteczności embolizacji. Spo-

śród 67 tętniaków 51 (76,1%) z zostało poddanych kontrolnemu badaniu angiograficz-

nemu po upływie 6 miesięcy od czasu embolizacji. Całkowitą embolizację wykazano 

w 28 przypadkach (55%), w 13 przypadkach napływ był szczątkowy, a w 10 osiągnięto 
niepełną embolizację i zakwalifikowano chorych do kolejnego etapu. W 5 przypadkach 

wystąpiły powikłania: u 2 – zespoły zakrzepowo-udarowe, u 2 – końcówki spirali 

wystające z worka tętniaka do światła naczynia macierzystego bez zaburzenia przepływu 
krwi i 1 powikłanie związane z udowym dostępem naczyniowym. W żadnym przypadku 

nie doszło do trwałych ubytków neurologicznych [42]. W badaniach własnych naj-

częstszym powikłaniem związanym z zabiegiem był udar niedokrwienny (11,1%) incy-
denty zakrzepowo-zatorowe (4,8%) bez neurologicznych następstw, skurcz naczyń (11,1%). 
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Skuteczność angiograficzna: w badaniach kontrolnych u chorych, którzy zgłosili się do 

kontroli (n = 84) całkowitą okluzję uzyskano w 44 przypadkach, szczątkowy napływ do 

szyi w 25 przypadkach, a w 15 przypadkach wystąpiła rekanalizacja i ponowna embo-
lizacja. Wykazano niekorzystny wpływ wielkości tętniaka na angiograficzną skutecz-

ność leczenia. Tętniaki większe częściej rekanalizowały.  

W badaniach Ahna i wsp., gdzie wykonano embolizację 436 chorych (w tym chorych 

z SAH i tętniakami niemymi) wykonaną w latach 2007-2015, autorzy przedstawiają 
analizę techniki zabiegu (coiling, coiling połączony z remodelingiem balonowym, coiling, 

stenty i metoda dostępu z 2 cewników – DAC) oraz powikłań leczenia wewnątrz-

naczyniowego. Większość grupy badanej stanowiły kobiety. W 186 przypadkach zasto-
sowano jedynie coiling, coiling i remodeling balonowy w 81 przypadkach, coile i stenty 

u 139 osób, DAC w 30 przypadkach. Powikłania częściej występowały u chorych po 

SAH (20%) niż z tętniakami niemymi (6%), w tym incydenty zakrzepowo-zatorowe u 22 
(5%) leczonych wewnątrznaczyniowo (trwały udar wystąpił u 14 osób, u 8 bez trwałych 

deficytów). Nie wykazano istotności statystycznej pomiędzy powikłaniami a metodą 

leczenia [43].  

Sprawą dyskusyjną jest leczenie tętniaków niepękniętych. W niniejszej analizie 
wszyscy pacjenci z tętniakami niemymi byli poddani embolizacji naczyniowej. W wielu 

publikacjach autorzy spierają się co do konieczności leczenia takich przypadków. Ame-

rican Heart Association i American Stroke Association w swoich wytycznych z 2015 r. 
dotyczących postępowania z pacjentami z niepękniętymi tętniakami wewnątrzczasz-

kowymi zalecają, aby do każdego przypadku klinicznego podejść indywidualnie. Należy 

zwrócić uwagę na wielkość, lokalizację i inne cechy morfologiczne tętniaka, wiek i stan 

kliniczny chorego, wywiad rodzinny dotyczący tętniaka mózgu, obecność wielu tętnia-
ków lub obecność współistniejącej patologii naczyniowej, która zwiększa ryzyko ewentual-

nego krwawienia, a także doświadczenie danego ośrodka w leczeniu wewnątrznaczynio-

wym. Rekomendacje wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) z chorobami 
współistniejącymi, niskim ryzykiem wystąpienia krwotoku i bezobjawowymi tętniakami 

alternatywą może być obserwacja w MRI i TK [43]. Jednakże świadomość chorego 

o istnieniu ,,tykającej bomby” może prowadzić do pogorszenia stanu psychicznego, 
a stres zwiększyć ryzyko pęknięcia [44, 45].  

W publikacji Lina i wsp. obejmującej analizę dokumentacji 34899 chorych z amery-

kańskich placówek z rozpoznaniem pękniętego lub nieuszkodzonego tętniaka mózgu 

w latach 1998-2007 wykazano, że w USA tętniaki niepęknięte są zwykle embolizowane 
[47]. 

Yamaki i wsp. w opublikowanej metaanalizie dotyczącej leczenia drobnych tętniaków 

śródczaszkowych (pękniętych i niepękniętych) stwierdzili, że embolizacja jest bezpiecz-
nym i skutecznym leczeniem, z korzystnymi długoterminowymi wynikami angiogra-

ficznymi i neurologicznymi [48].  

W międzynarodowym badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2015 r. wśród 203 
neurochirurgów – większość poparła leczenie wszystkich bezobjawowych tętniaków 

niezależnie od wielkości [49]. W innym badaniu ankietowym przeprowadzonym pośród 

amerykańskich lekarzy również stwierdzono, że 71% ankietowanych zaleca leczenie 

tętniaków niepękniętych [50].  
W badaniach Areny i wsp. wykazano, że embolizacja tętniaków niepękniętych 

u chorych z bólami głowy miała korzystny wpływ na ten objaw: 76% grupy badanej po 
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embolizacji zgłosiło znaczną poprawę, zmianę częstotliwości lub nasilenia bólu głowy. 

Chociaż nie można wykluczyć efektu placebo leczenia tętniaka, wyniki tej publikacji 

sugerują potencjalny związek między niepękniętymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi, 
a niektórymi przewlekłymi bólami głowy, zwykle uważanymi za pierwotne [51]. 

6. Ograniczenia badania 

Ograniczeniem obecnej analizy jest stosunkowo niewielka liczebność grupy badanej. 

Ponadto nie wszyscy chorzy leczeni endowaskularnie zgłosili się na badania kontrolne. 

Badania kontrolne, które były wykonane po 6-12 miesiącach od zabiegu mogą nie 
odzwierciedlać w pełni skuteczności embolizacji. Kolejne badania kontrolne po 2 i 4 

latach pozwoliłyby ocenić późną skuteczność angiograficzną i stan kliniczny chorych.  
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Ocena zależności wyników leczenia od cech morfologicznych i lokalizacji 

tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie 
Streszczenie 
Tętniaki wewnątrzczaszkowe występują u około 0,2-7,9% populacji i wciąż stanowią poważny problem 
kliniczny i społeczny. Są najczęstszą przyczyną samoistnych krwawień wewnątrzczaszkowych. Stały rozwój 
diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, ze szczególnym uwzględnieniem neuroradiologii, pozwala 
na zmniejszenie inwazyjności procedur w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Badania dotyczące le-
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czenia tętniaków i ich morfologii przyczyniają się do dalszego rozwoju neuroradiologii, poszerzenia wiedzy 
i uzupełnienia danych epidemiologicznych dotyczących tętniaków oraz oceny skuteczności ich leczenia meto-
dami wewnątrznaczyniowymi. Celem pracy była ocena zależności wyników leczenia od cech morfologicz-
nych i lokalizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie. 
Słowa kluczowe: tętniaki mózgu, embolizacja, diagnostyka obrazowa, radiologia zabiegowa, SAH 

Assessment of the dependence of treatment results on the morphological features 

and location of intracranial aneurysms treated endovascularly 

Abstract 
Intracranial aneurysms occur in approximately 0.2-7.9% of the population and are still a major clinical and 
social problem. They are the most common cause of spontaneous intracranial bleeding. Constant develop-
ment of imaging diagnostics and surgical radiology with particular emphasis on neuroradiology allows to 

reduce the invasiveness of procedures within the central nervous system. Studies on aneurysm treatment and 
their morphology contribute to further development of neuroradiology, broadening knowledge and supple-
menting epidemiological data on aneurysms and assessing the effectiveness of their treatment with endo-
vascular methods. The aim of this study was to evaluate the dependence of treatment results on the 
morphological features and location of endovascularly treated intracranial aneurysms. 
Keywords: Intracranial aneurysms, embolism, radiology, interventional radiology, SAH 
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Jacek J. Pruszyński1, Irena B. Pruszyńska2, Inga Z. Włodarczyk-Pruszyńska3 

Wścieklizna – problem wciąż aktualny 

1. Wprowadzenie 

Zwierzęta są rezerwuarem ogromnej liczby drobnoustrojów, którymi ludzie mogą się 

zarazić na drodze bezpośrednich kontaktów, za pośrednictwem wektorów takich jak 

komary, kleszcze czy pchły, a także skażonego przez zwierzęta środowiska. Pojawienie 
się i rozprzestrzenianie zoonoz jest powodowane przez wiele czynników, wśród których 

istotne znaczenie ma szybki wzrost populacji ludzkiej, czego jednym z następstw jest 

nieuniknione w takiej sytuacji zwiększenie kontaktów ludzi ze zwierzętami nieudomo-

wionymi. Postępująca urbanizacja powoduje włączanie naturalnych siedlisk zwierząt 
wolno żyjących do rozszerzających się granic administracyjnych miast, co zakłóca home-

ostazę ekosystemów [1]. Ważnym czynnikiem jest także międzynarodowy, często nie-

legalny, handel dzikimi zwierzętami, co sprawia, że wzrasta częstość wykorzystywania 
wielu gatunków zwierząt nieudomowionych jako zwierząt towarzyszących człowiekowi 

[2]. Również ścisłe i długotrwałe kontakty ludzi ze zwierzętami udomowionymi mogą 

stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ich właścicieli, ponieważ te zwierzęta 

także mogą być źródłem zakażeń. Jedną z najgroźniejszych zoonoz jest wścieklizna –
powodowana przez wirus wścieklizny (RABV, ang. rabies virus), który ze względu na 

brak bariery geograficznej dla RABV może pojawiać się ponownie w krajach, które były 

uznane za wolne od tej choroby [3]. Zdając sobie sprawę z powagi problemu oraz 
wspomnianych powyżej uwarunkowań, międzynarodowe organizacje ochrony zdrowia 

wspólnie przyjęły plan mający na celu wyeliminowanie wścieklizny roznoszonej przez 

psy do 2030 roku [4]. 

2. Historia 

Wzmianki o występowaniu chorób nie tylko u zwierząt udomowionych, lecz także 

u dzikich spotykane są w wielu dawnych tekstach. Jednym z przykładów jest wspomniana 

w Kodeksie z Esznunny (ang. Codex Eshnunna) ze starożytnej Mezopotamii – wścieklizna 

[5]. Uczeni, tacy jak Demokryt (460-370 AC), Arystoteles (384-322 AC), Celsus (53-7 
AC), Pliniusz Starszy (23-79 AD), Galen (130-200 AD) Rufus z Efezu (80-150 AD), 

Orybazjusz (320-400 AD) i Aetius z Amidy (502-575 AD), prowadzili badania w zakresie 

wścieklizny przyczyniając się do procesu budowania podstaw wiedzy dotyczącej tej 
choroby [6]. Arystoteles zaobserwował, że infekcja przenosi się przez pokąsanie, zaś 

piszący w I wieku Cardanus twierdził, iż za zakażenie odpowiada ślina, w której znajduje 

się virus [7]. W języku łacińskim słowo to oznaczało „trującą wydzielinę”, jad lub 
truciznę. 

 
1 jacek.pruszynski@cmkp.edu.pl, Zakład Geriatrii i Gerontologii, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 01-826 Warszawa, Polska; ORCID: 0000-0003-2123-6488.  
2 Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
02-787 Warszawa,   Polska; ORCID: 0000-0003-0784-8066. 
3 II Zakład Radiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, Polska; ORCID: 0000-0003-
2719-1815. 
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Również w Talmudzie znajdujemy zalecenia, aby unikać bezpośredniego kontaktu 

z chorym na wściekliznę zwierzęciem. Problem wścieklizny poruszany jest także w części 

Talmudu dotyczącej szabatu. Rabin Joshua ben Levi powiedział: wszystkie zwierzęta, 
które powodują obrażenia (tj. śmierć) mogą zostać zabite (nawet) w Szabat. Rabin Józef 

sprzeciwił się. Pięć może zostać zabitych w Szabat, a oto one: mucha egipska, szerszeń 

z Nineveh, skorpion z Adiabene, wąż w Palestynie i wściekły pies wszędzie. Także Maj-

monides, zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie wścieklizna, podał opis chorego 
psa: jego pysk jest otwarty, ślina cieknie, macha uszami, ogon wisi między udami i idzie 

skrajem drogi. Majmonides twierdził również, że wszystko, co w literaturze wymienia 

się jako środki przeciwko ugryzieniu wściekłego psa, jest przydatne, jeśli w ogóle, tylko 
wtedy, gdy zastosuje się przed wścieklizną. Kiedy tak jest (gdy u pogryzionego wystąpią 

objawy wścieklizny), jeszcze nikogo nie widziałem, kto by uszedł z życiem. Zakoń-

czeniem rozważań Majmonidesa na temat wścieklizny jest opowieść o chłopcu tkacza, 
którego ugryzł pies. Chłopak wyzdrowiał po ugryzieniu, ale długo potem, wystąpiły 

u niego objawy wścieklizny i zmarł [8]. 

Dziełami dotyczącymi wścieklizny są również traktaty Awicenny zatytułowane  

„Fi Sefati al-Kalbi al-Kalb wa al-Ze’bi al-Kalb wa ibn Avi al-Kalb” („O opisie wścieklizny 
psa, wilka, szakala i łasicy”) oraz „Fi Ahvali Min Azahi al-Kalbi al-Kalb” („O skutkach 

ukąszenia wściekłego psa”). Awicenna wymienił szczegółowo objawy wścieklizny u psów, 

w tym hydrofobię, nadmierne ślinienie i agresywne zachowanie, a także wskazał na przeno-
szenie wścieklizny na zdrowe zwierzęta i ludzi poprzez ukąszenia chorującego zwierzęcia 

lub człowieka. Według Awicenny w późnych stadiach choroby (po wystąpieniu hydro-

fobii) pacjent nie ma szans na wyleczenie. Uważał też, że czas, w którym wścieklizna 

doprowadza do śmierci waha się od siedmiu dni do sześciu miesięcy (ze średnią 40 dni), 
jak również, iż pacjenci, którzy doświadczają poważniejszej i natychmiastowej utraty 

krwi z rany powstałej po ugryzieniu mają lepsze rokowanie. Z tego też powodu Awicenna 

zabraniał zamykania ran spowodowanych ugryzieniem przez wściekłe zwierzę przez 
okres 40 dni [6]. 

3. Zmiany ekologiczne 

Wzrost populacji ludzkiej, która w 2020 roku osiągnęła liczbę 7,8 mld [9], spowo-

dował poważne zmiany struktur ekosystemów. Na przykład pojawienie się gorączki krwo-
tocznej wywołanej przez wirus Junin w latach 50. XX w. było związane z rozmnożeniem 

się myszy Calomys musculinus będącej głównym rezerwuarem tego wirusa w monokulturach 

kukurydzy. Ogniska choroby Nipah w latach 1998-1999 na Malajach były następstwem 

daleko posuniętych zmian ekologicznych związanych z wycinaniem lasów i zakładaniem 
plantacji drzew, których owoce służą za pokarm dla nietoperzy roślinożernych będących 

rezerwuarem wirusa. Plantacje tworzone w sąsiedztwie ferm świń spowodowały, że 

świnie zostały eksponowane na zakażenie wirusem Nipah [10]. 
W przypadku wścieklizny – kontakty podatnych na wściekliznę dzikich zwierząt ze 

swobodnie poruszającymi się zwierzętami domowymi powodują przenoszenie wirusa 

wścieklizny w łańcuchu: dzikie chore zwierzę – niezaszczepione zwierzę domowe – 
człowiek. 

Istotny wpływ na łatwość obecnego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych ma także 

relacja pomiędzy wielkością populacji i czynnikiem wywołującym epidemię. W przy-

padku wścieklizny opracowania teoretyczne sugerują, że wysokie zagęszczenie populacji 
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zarówno zwierząt dzikich, jak i towarzyszących człowiekowi, powoduje zwiększenie 

prawdopodobieństwa transmisji patogenu [11-14]. Znaczenie kontroli zagęszczenia 

populacji psów w zwalczaniu wścieklizny podkreśla miedzy innymi World Organisation 
for Animal Health. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nie udaje się uzyskać eradykacji 

wścieklizny jedynie za pomocą zmniejszenia populacji zwierząt, toteż nie może to być 

podstawowy sposób walki z tą chorobą [15]. 

4. Zagrożenie wścieklizną na świecie i w Unii Europejskiej 

Chociaż skuteczna profilaktyka wścieklizny jest znana od końca XIX wieku [16], 
corocznie, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie na wściekliznę 

umiera około 60 tys. osób [17], co sprawia, że nadal jest ona najgroźniejszą, śmiertelną 

zoonozą [18]. 
Intensywna akcja profilaktyczna polegająca na szczepieniu lisów i obligatoryjnych 

szczepieniach psów, jak również szczepienia profilaktyczne osób szczególnie narażo-

nych na zarażenie pozwoliły na znaczne ograniczenie przypadków wścieklizny. Istotne 
znaczenie w działaniach mających na celu zapobieganie wystąpieniu choroby mają rów-

nież szczepienia poekspozycyjne oraz podawanie ludzkiej immunoglobuliny przeciw 

wściekliźnie (HRIG, ang. human rabies immune globulin). 

Dane dotyczące liczby przypadków wścieklizny u zwierząt na terenie Unii Euro-
pejskiej w 2010 roku przedstawiono w tabeli 1. Tabela 2 zawiera dane o liczbie 

przypadków wścieklizny u ludzi na terenie Unii Europejskiej w latach 2010-2018. 

Nie sposób nie zauważyć, że zwraca się przede wszystkim uwagę na choroby tych 
zwierząt nieudomowionych, które stanowią źródło pożywienia lub bezpośrednio zagra-

żają człowiekowi [19]. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest obecnie sposób, w jaki w Unii 

Europejskiej oznacza się dany kraj jako wolny od wścieklizny – takim mianem określa 

się kraje, gdzie nie występuje wścieklizna u zwierząt lądowych, natomiast przypadki 
wścieklizny np. wśród nietoperzy nie są brane pod uwagę [20]. 

Tabela 1. Liczba przypadków wścieklizny u zwierząt w 2010 roku na terenie Unii Europejskiej na podstawie 
raportów European Centre for Disease Prevention and Control [21] 

Zwierzęta chore na wściekliznę 

Liczba przypadków wścieklizny w Unii 

Europejskiej w roku 

2010 

Zwierzęta udomowione 274 

Zwierzęta dzikie z wyłączeniem 

nietoperzy 
954 

Nietoperze 58 

Tabela 2. Liczba przypadków wścieklizny u ludzi w latach 2010-2018 na terenie Unii Europejskiej na 
podstawie raportów European Centre for Disease Prevention and Control [21] 

 Liczba przypadków wścieklizny u ludzi w latach 2010-2018 na terenie 

Unii Europejskiej 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba 

przypadków 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 
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5. Wirus wścieklizny 

Wirus wścieklizny (RABV) jest wirusem należącym do rodziny Rhabdoviridae, 

rodzaju Lyssavirus, wykazującym właściwości neurotropowe, szerzącym i namnażającym 

się głównie w układzie nerwowym. Wirus po wstępnej inokulacji może albo bezpo-
średnio dostawać się przez nerwy obwodowe do ośrodkowego układu nerwowego, albo 

może najpierw replikować się w mięśniach i w tkankach okalających miejsce wniknięcia 

do organizmu. Ogniska pozanerwowej replikacji RABV mogą znajdować się także 

w śliniankach przyusznych oraz w innych narządach [22]. 
Lyssawirusy należą do wirusów RNA. W obrębie rodzaju Lyssavirus wyodrębniono 

7 podstawowych genotypów. Cały czas wykrywane są nowe warianty wirusa [23]. 

Historycznie wścieklizna była kojarzona głównie z ssakami naziemnymi. Obecnie wia-
domo, że nietoperze są rezerwuarem większości genotypów Lyssawirsów. W związku 

z tym w ostatnich latach wzmocniono nadzór nad występowaniem wścieklizny u nietoperzy 

[24]. Według The European Union One Health 2018 Zoonoses Report 2% nietoperzy na 
terenie Europy jest nosicielem wścieklizny, a mroczek późny (Eptesicus serotinus) jest 

najczęściej zarażonym wścieklizną (europejski lyssavirus 1 typ, EBLV-1) nietoperzem 

w Europie. Badania przeprowadzone w polskiej populacji tych nietoperzy implikują, że 

nie ma bariery migracyjnej dla EBLV-1, przynajmniej w obrębie kraju, oraz, że poten-
cjalne zagrożenie rozprzestrzenianiem się wirusa wścieklizny poprzez migrację zarażonych 

zwierząt może być wyższe niż wcześniej sądzono [25]. Ze względu na wspomniane 

powyżej zagrożenia rozpoczęto programy monitoringu populacji i próby wyszczepiania 
nietoperzy. 

Wirus wścieklizny jest odporny na działanie wielu czynników fizycznych i chemicz-

nych, a także na procesy rozkładu gnilnego. W gnijących i podlegających autolizie 

zwłokach zwierząt zachowuje on zakaźność przez kilka tygodni. W powierzchniowych 
warstwach ziemi wirus zachowuje zakaźność przez 2-3 miesiące. W płynnej ślinie może 

zachowywać właściwości zakaźne jeszcze po upływie doby. Wirus wścieklizny jest 

wrażliwy na chloroform i inne rozpuszczalniki tłuszczów oraz na kwaśny odczyn śro-
dowiska. W pH 3 ginie po 30 minutach, natomiast w pH powyżej 4,5-5 dopiero po 24 

godzinach. Szczególną wrażliwość wykazuje na działanie formaliny, fenolu, ługu sodo-

wego, alkoholu etylowego i roztworów mydła (co jest szczególnie istotne przy dezyn-
fekcji ran gryzionych). W temperaturze 60°C wirus wścieklizny ginie po 5 minutach, 

a w temperaturze 100°C – po 2 minutach. W wyniku działania promieni słonecznych 

wirus traci zjadliwość po 2 godzinach. Substancją, która na wirus wścieklizny wpływa 

konserwująco, jest glicerol. Rdzeń przedłużony chorego zwierzęcia przetrzymywany 
w glicerolu w warunkach chłodniczych zachowuje zakaźność do 900 dni [26]. 

6. Zwierzęta a człowiek – potencjalne zagrożenia 

Zmiana specyfiki warunków życia ludzi i związane z tym powszechnie występujące 

zjawisko samotności spowodowało, że coraz większy odsetek ludzi decyduje się na po-
siadanie zwierząt domowych. W opinii autorów zjawisko to, oprócz wymiernych korzyści 

związanych z rozwojem osobowości, zdrowia oraz zwiększonym poczuciem bezpie-

czeństwa, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia właścicieli w przypadku, 
gdy zwierzęta staną się wektorem zarazków i pasożytów. 

W sytuacji, gdy opiekunowie zwierząt dbają o zdrowie i higienę swoich podopiecznych, 

spełniają zalecenia dotyczące profilaktyki, posiadają podstawową wiedzę o wrotach 
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zarażenia i leczą chore zwierzęta, ryzyko nabycia chorób od zwierząt domowych jest 

niewielkie. Głównym źródłem zoonoz stają się zwierzęta niezaszczepione, zaniedbane 

przez opiekunów oraz bezpańskie – zwłaszcza psy i koty, które mogą stanowić źródło 
zakażenia dla innych zwierząt i człowieka [18]. Należy pamiętać, że mimo iż wszystkie 

ssaki potencjalnie mogą być źródłem wścieklizny, to głównym jej rezerwuarem są ssaki 

mięsożerne i nietoperze (Carnivora i Chiroptera) [27]. 

7. Źródła zakażenia wścieklizną 

Każdy ssak może przenosić wirusa wścieklizny. Do zwierząt domowych i hodow-
lanych, które najczęściej zarażają ludzi, należą: psy, koty, krowy, fretki, kozy i konie. 

Natomiast wśród dzikich zwierząt wymienia się: lisy, nietoperze, bobry, kojoty, małpy, 

szopy pracze, skunksy, borsuki, jenoty, kuny, wilki oraz świstaki [28]. W Namibii częste 
występowanie choroby zaobserwowano wśród antylop kudu (Tragelaphus strepsiceros). 

Powody, dla których kudu wydają się być wyjątkowo podatne na wściekliznę, nadal 

pozostają w najlepszym razie spekulacjami [29]. Rozważa się między innymi związek 
częstych zakażeń z zachowaniami społecznymi kudu. Grupowe odżywianie się akacjami, 

w tym Acacia hereroensis, których kolce powodują uszkodzenia śluzówki jamy ustnej 

kudu, a także wydalanie stosunkowo wysokich mian wirusa w ślinie zarażonych zwierząt 

stwarzają dogodne warunki do przenoszenia się choroby w populacji kudu po począt-
kowym zarażeniu jednego z jej przedstawicieli przez szakala lub inny gatunek [30]. 

Epizootia kudu w Namibii dostarczyła przykładu transmisji wścieklizny bez ugryzień, z 

poziomym rozrzutem między antylopami kudu i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi z 
powodu rozwiniętego tam łowiectwa [31]. 

Głównym źródłem zakażenia wścieklizną ludzi są psy, niemniej jednak w niektórych 

krajach są nim również koty. Koty z reguły cieszą się większą swobodą i częściej bez 

opieki człowieka mogą przebywać poza domem, co zwiększa ich ekspozycję na zakażenie 
wścieklizną. Ponadto cicha postać wścieklizny u kotów często uchodzi uwagi właścicieli 

tych zwierząt. Należy pamiętać też o nietoperzach, które odpowiadają za znaczącą część 

przypadków wścieklizny u ludzi w Stanach Zjednoczonych. Także w Brazylii opisano 
przypadki wścieklizny u grotołazów w wyniku wdychania lub kontaktu ze spojówkami 

rozpylonych w cząsteczkach wody odchodów nietoperzy w jaskiniach [32]. W Europie 

w minionych latach również odnotowano sporadyczne przypadki zarażenia ludzi wirusem 
RABV od nietoperzy [33]. Jak wynika z danych opublikowanych przez Amerykańskie 

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC, ang. Centres for Disease Control 

and Prevention) nie odnotowano przypadku transmisji wścieklizny od gryzonia do 

człowieka (dane z 2021 roku) [34]. 
Zakażenie wścieklizną u ludzi jest najczęściej spowodowane bezpośrednim kontaktem 

z materiałem zakaźnym zawierającym wirusa RABV. Dojść do tego może w wyniku 

pogryzienia, zadrapania, zanieczyszczenia płynami ustrojowymi otwartej rany i błony 
śluzowej, a także poprzez wdychanie aerozolu ze znajdującymi się w nim cząsteczkami 

wirusa. 

W tabeli 3 przedstawiono podział na kategorie narażenia według rodzaju kontaktu 

człowieka z czynnikiem zakaźnym. 
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Tabela 3. Kategorie narażenia na wściekliznę na podstawie Aneksu 8 WHO (ang. World Health 

Organisation) Expert Consultation on Rabies – Third Report 

Kategoria 

narażenia 

Typ narażenia na domowe lub dzikie zwierzę podejrzane o wściekliznę albo 

z potwierdzoną chorobą, albo zwierzę niedostępne do badania czy obserwacji 

I Dotykanie albo karmienie zwierząt 

 Lizanie przez zwierzę nieuszkodzonej skóry (brak ekspozycji) 

II Podgryzanie odsłoniętej skóry 

Niewielkie zadrapania i uszkodzenia skóry bez krwawienia  

(niewielka ekspozycja) 

III Pojedyncze bądź licznie ugryzienia albo zadrapania penetrujące przez całą 

grubość skóry 

 Kontakt śluzówek lub uszkodzonej skóry ze śliną zwierzęcia 

Bezpośredni kontakt z nietoperzami (ciężka ekspozycja) 

 
W rzadkich przypadkach wirus rozprzestrzenia się z zakażonego narządu na biorców 

przeszczepów [35]. Kilka przypadków zostało zgłoszonych po przeszczepie rogówki, 

trzustki, nerek i wątroby [36]. Transmisja za pośrednictwem ekspozycji na aerozole za-
wierające wysoce skoncentrowane żywe wirusy wścieklizny została udokumentowana 

w szczególnych miejscach, takich jak laboratoria i jaskinie nietoperzy [37, 38]. 

Biorąc pod uwagę, że wirus jest obecny w ślinie, łzach i tkance nerwowej chorego 
człowieka, możliwa jest również transmisja wirusa między ludźmi [39]. Zwiększone 

ryzyko zakażenia od osoby, u której nie wystąpiły jeszcze kliniczne objawy wścieklizny 

związane może być z ugryzieniami, pocałunkami lub innym bezpośrednim kontaktem 

śliny osoby zakażonej z błonami śluzowymi lub pękniętą skórą innej osoby, aktywnością 
seksualną oraz dzieleniem się jedzeniem lub wspólnym paleniem papierosów czy też 

używaniem sztućców, jak również naczyń do picia [40]. 

Należy pamiętać, że istnieje doniesienie o możliwości zarażenia płodu przez matkę 
chorą na wściekliznę, ale do tej pory nie opisano przypadku zarażenia dziecka poprzez 

mleko karmiącej matki [41]. 

Nie ma informacji dotyczących nabycia wścieklizny drogą pokarmową przez ludzi. 
Niemniej jednak w przypadku dwóch osób, które piły niepasteryzowane mleko pochodzące 

od chorych na wściekliznę krów CDC zaleciło zastosowanie profilaktyki poekspozy-

cyjnej (PEP, ang. post-exposure prophylaxis) [42, 43]. Obecnie WHO (ang. World 

Health Organisation) nie zaleca stosowania PEP w przypadku spożycia surowego mleka 
od krów, które były zarażone wirusem wścieklizny. Mleko pasteryzowane i gotowane 

mięso nie powinny stwarzać ryzyka infekcji, ponieważ wirus wścieklizny jest inaktywo-

wany przez ciepło; jednak, jako środek ostrożności, odradza się spożywanie mięsa i mleka 
pochodzącego od chorych na wściekliznę zwierząt. W przypadku kontaktu II i III stopnia 

z surowymi tkankami pochodzącymi od chorego zwierzęcia zaleca się zastosowanie pro-

filaktyki poekspozycyzjnej [44]. 

Od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych obserwuje się rosnący odsetek ludzi 
chorych na wściekliznę, którzy nie zgłaszali kontaktu z chorym zwierzęciem. Może to 

być spowodowane niezdolnością pacjenta do rozpoznania rzeczywistej ekspozycji na 

wściekliznę lub nieodpowiednim zebraniem wywiadu dotyczącego potencjalnego kontaktu 
ze zwierzętami. Alarmujący jest fakt, że niektóre z rozpoznań wścieklizny postawione 

były dopiero na podstawie sekcji zwłok zmarłych osób. Oznaczać to może, że faktyczna 

częstość występowania tej choroby może być wyższa niż się powszechnie uważa [45]. 
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8. Czas wydalania wirusa wścieklizny przed wystąpieniem objawów 

chorobowych 

Zaobserwowano, że koty wydalają RABV na 1-5 dni przed pojawieniem się u nich 

objawów choroby, bydło od 1 do 2 dni, skunksy do 14 dni, a nietoperze do 2 tygodni. 
Rozsiewanie wirusa u psów zwykle jest ograniczone do 1-5 dni, ale czasem występuje 

nawet do 13 dni przed pojawieniem się objawów klinicznych. Istnieją również sugestie, 

że w bardzo rzadkich przypadkach nietoperze lub psy mogą być bezobjawowymi 
nosicielami RABV, ale nie zostało to jednoznacznie potwierdzone [46]. 

Nie wiadomo, na ile wcześnie ludzie mogą wydalać RABV zanim pojawią się u nich 

objawy; z tej przyczyny Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) 
zaleca profilaktykę poekspozycyjną każdemu, kto miał opisany powyżej zagrażający 

kontakt z osobą zakażoną w ciągu 14 dni przed początkiem wystąpienia u niej objawów 

klinicznych [39]. 

9. Cykle epidemiologiczne wścieklizny 

Wścieklizna występuje w dwóch cyklach epidemiologicznych – miejskim i leśnym. 
Rozprzestrzenienie wścieklizny w warunkach miejskich jest zwykle niezmiernie szybkie, 

ponieważ zakażony pies lub kot może spenetrować w krótkim czasie duży teren i wejść 

w kontakt z różnymi gatunkami zwierząt. Ten cykl dominuje w obszarach, w których 
odsetek psów i kotów nieszczepionych, zaniedbanych lub bezpańskich jest wysoki – np. 

niektóre części Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. Cykl leśny (lub 

dzikiej przyrody) jest cyklem dominującym w Europie i Ameryce Północnej. Jest rów-
nież obecny jednocześnie z cyklem miejskim w niektórych innych częściach świata. 

Częstość występowania choroby w warunkach środowiska naturalnego może utrzymywać 

się na stosunkowo stabilnym poziomie lub występować jako wolno postępująca epidemia. 

Rezerwuarem RABV są skunksy i nietoperze-wampiry na kontynencie Amerykańskim 
[47], szopy pracze w Ameryce Północnej, jenoty w Europie i Azji oraz wilki w północnej 

Europie. Natomiast lisy pełnia tę rolę w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim 

Wschodzie i Azji, a mangusty w Azji i na Karaibach. Kojoty są żywicielami rezerwuaro-
wymi w Ameryce Łacińskiej, szakale na Bliskim Wschodzie i w Azji. W Afryce kilka 

gatunków, w tym szakale, lisy, mangusty i genety, może być rezerwuarami RABV [39]. 
Rzadko chorują drobne gryzonie (myszy, wiewiórki) [47]. 

10. Kliniczne postacie wścieklizny u zwierząt 

Klinicznie wyróżniono dwie podstawowe postacie wścieklizny: szałową – z objawami 
agresji ze strony zakażonego zwierzęcia i „cichą” – porażenną. Obie postacie kończą się 

zejściem śmiertelnym. Zwierzę z objawami szałowymi jest groźne dla otoczenia. Niczym 

niepohamowana agresja prowadzi w krótkim czasie do wielu kontaktów z różnymi zwie-
rzętami i ludźmi, które kończą się pogryzieniem. Postać cicha wścieklizny charakteryzuje 

się zwiększoną sennością, niechęcią do jedzenia, niezbornością ruchową, drgawkami 

i paraliżem [48]. Na skutek porażeń mięśni krtani zwierzęta mogą wydawać chrapliwe 
odgłosy [49]. Zwierzęta zwykle padają po kilku dniach od pojawienia się objawów 

klinicznych [50]. 
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11. Kliniczne postacie wścieklizny u ludzi 

U człowieka okres wylęgania choroby waha się od 1 do 3 miesięcy, sporadycznie 

wynosi od 10 dni do 1 roku. Jest on krótszy po wniknięciu wirusa do miejsc bogato 

unerwionych. Pierwsza faza choroby jest bezobjawowa, podczas niej RABV replikuje 
się w tkance nienerwowej. Następnie wirus wnika do nerwów i przemieszcza się w kie-

runku rdzenia kręgowego i mózgu w tempie około kilkudziesięciu milimetrów na dobę. 

Po dotarciu do ośrodkowego układu nerwowego rozprzestrzenienia się w tkance mózgo-

wej i drogą nerwów dostaje się do gruczołów ślinowych, gdzie mnoży się i jest wydalany 
w ślinie. Duże stężenia wirusa poza tkanka nerwową i gruczołami ślinowymi odno-

towuje się także w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR). Wirusy wykryto również 

w innych tkankach oraz narządach, w tym w płucach, nerkach, sercu, trzustce, wątrobie, 
przewodzie pokarmowym, rogówce, mieszkach włosowych skóry i języku [51, 52]. 

Ponieważ wirus wścieklizny znajduje się głównie w neuronach, uważa się, że kontakt 

z większością płynów ustrojowych lub nienaruszonymi narządami niesie ze sobą niskie 
ryzyko infekcji. Niemniej jednak zaleca się profilaktykę poekspozycyjną w przypadku 

ukłucia lub innej rany odniesionej podczas opieki nad pacjentem chorującym na 

wściekliznę [53]. 

Po bezobjawowym okresie wylęgania występują zwykle trzy fazy objawowe: naj-
pierw krótka faza zwiastunów (prodromalna) trwająca 48-72 godziny. Następnie pojawia 

się ostra faza neurologiczna (mózgowa lub porażenna), a potem śpiączka, która bez-

pośrednio poprzedza zgon [54]. 
Jako pierwsze pojawiają się niespecyficzne objawy zwiastunowe: gorączka, złe samo-

poczucie, bóle głowy, nudności i wymioty. U większości chorych występują zaburzenia 

czucia oraz ból lub świąd w okolicy miejsca zranienia (wniknięcia wirusa). W chwili 

występowania wymienionych objawów rana jest już zwykle zagojona. U ludzi wystę-
pują dwie ostre postacie neurologiczne wścieklizny: mózgowa (furious rabies), która 

występuje u zdecydowanej większości (4/5) chorych, oraz porażenna (paralytic rabies) [55]. 

Wścieklizna mózgowa przypomina inne wirusowe zapalenia mózgu. Objawia się 
gorączką, dezorientacją i pobudzeniem. Mogą występować omamy wzrokowe, słuchowe 

i niepokój, niekontrolowane skurcze mięśni, nadpobudliwość i drgawki. Czasami wystę-

pują napady szału. Może także wystąpić nadmierne ślinienie się, wzmożona potliwość 
czy poszerzenie źrenic. Zaburzenia świadomości są zwykle okresowe, u chorych wystę-

pują okresy całkowitej jasności umysłu, które w miarę postępu choroby stają się coraz 

krótsze. Zapalenie mózgu w przebiegu wścieklizny charakteryzuje się szybkim zajęciem 

pnia mózgu i klasycznymi objawami wodowstrętu, który był dawniej synonimem choroby. 
Wodowstręt związany jest z mimowolnymi, bolesnymi skurczami przepony i dodatko-

wych mięśni oddechowych, krtaniowych i gardłowych w odpowiedzi na połykanie płynów 

[59]. Nadmierne ślinienie się w połączeniu z zaburzeniami połykania daje klasyczny 
obraz „toczenia piany z ust”. Do śmierci dochodzi zwykle po kilku dniach. U około 20% 

chorych przebieg choroby jest odmienny [57]. Dominują objawy porażenne, czyli 

niedowłady (osłabienie mięśni), które często rozpoczynają się w pogryzionej kończynie. 
W tej formie choroby nie obserwuje się klasycznych objawów wścieklizny mózgowej, 

takich jak wodowstręt i zaburzenia świadomości. Osłabienie mięśni stopniowo się 

rozprzestrzenia i prowadzi do niedowładów wszystkich kończyn oraz porażenia mięśni 

twarzy. Zaburzenia czucia przeważnie są łagodne. Większość chorych umiera w okresie 
do 3 tygodni po wystąpieniu objawów choroby [54]. 
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12. Osoby szczególnie narażone 

Ponad 40% przypadków wścieklizny u ludzi dotyczy osób poniżej 15. roku życia [44]. 

Wynika to z faktu, iż znaczna ilość zarażeń pochodzi z pogryzienia przez wściekłe zwie-

rzęta, na ataki których dzieci są szczególnie narażone. Kolejną grupą zwiększonego ryzyka 
są lekarze weterynarii i inne osoby, które z racji wykonywanych obowiązków zawodo-

wych mają częsty kontakt ze zwierzętami towarzyszącymi człowiekowi i zwierzętami 

dzikimi. Następną grupą osób narażonych na wściekliznę są podróżnicy przebywający 

w obszarach endemicznego występowania wścieklizny. W Norwegii w 2019 roku, po 
200 latach od ostatniego zgonu z powodu wścieklizny, obywatelka tego kraju zmarła 

w wyniku zarażenia RABV od szczeniaka znalezionego podczas pobytu na Filipinach [58]. 

13. Postępowanie w przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt 

Postępowanie w przypadku wścieklizny u zwierząt, znajdującej się w wykazie chorób 
zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi jej zwalczania, określają odpowiednie 

przepisy prawne [59-61]. W przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę podstawowym 

zadaniem jest złapanie go i poddanie obserwacji (zwierzęta domowe) bądź też po-
śmiertne badanie mózgu (zwierzęta dzikie) [62]. Obserwacja zwierząt domowych 

w Polsce trwa 15 dni, ponieważ zakłada się, że jeśli w tym okresie nie rozwinęły one 

objawów choroby, będzie to oznaczało, iż w momencie pogryzienia człowieka wirus nie 

był obecny w ślinie zwierzęcia [62, 63]. Okres obserwacji może zostać przedłużony w 
przypadku niemożności stwierdzenia lub wykluczenia choroby. Należy podkreślić, że 

przepisy zakazują uśmiercenia zwierzęcia w trakcie trwania obserwacji [60]. Diagno-

styka wścieklizny u zwierząt jest przeprowadzana przez laboratoria, o których mowa 
w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-

ryjnej. Zalecane badania to: immunofluorescencja odcisków mózgowych z monowalentnym 

koniugatem antynukleokapsydowym, izolacja wirusa wścieklizny w hodowli komórek 

mysiej neuroblastomy, genotypizacja lub sekwencjonowanie izolatów wirusa wściek-
lizny [60]. 

14. Zmiany stwierdzane podczas sekcji chorych na wściekliznę zwierząt 

Żołądek zwierzęcia może zawierać różne nietypowe przedmioty, takie jak patyki 

i kamienie. Niezależnie od gatunku zwierzęcia stwierdzenie w badaniu histopatologicz-
nym polioencefalopatii pnia mózgu, zawsze musi nasuwać podejrzenie wścieklizny, 

którą należy uwzględnić w postępowaniu różnicowym. Poza objawami charakterystycz-

nymi dla polioencefalopatii obserwujemy także zapalenie zwojów czaszkowo-rdzeniowych 
z jednojądrzastymi naciekami okołonaczyniowymi i rozlaną proliferacją gleju. Zmiany 

te na ogół najbardziej wyrażone są w pniu mózgu. U koni zmiany zwykle koncentrują 

się w obrębie rdzenia kręgowego. Charakterystyczne dla choroby ciałka Negriego, spoty-

kane w neuronach hipokampa oraz w komórkach Purkinjego, można zobaczyć w nie-
których, ale nie we wszystkich, przypadkach [51]. Antygen wścieklizny można łatwo 

wykryć badaniem immunohistochemicznym w skrawkach parafinowych [64]. 

15. Rozpoznanie wścieklizny u ludzi 

Podstawą rozpoznania jest wywiad epidemiologiczny wskazujący na kontakt ze zwie-
rzęciem chorym lub podejrzanym o wściekliznę. Diagnostyka kliniczna wścieklizny 

u człowieka jest bardzo trudna. Przyżyciowo można podjąć próbę bezpośredniej izolacji 
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wirusa ze śliny chorego lub wykonać badanie PCR. Bada się również wycinki skóry 

z okolicy karku lub preparat odciskowy z rogówki za pomocą immunofluorescencji. 

Surowicę i płyn mózgowo-rdzeniowy bada się pod kątem obecności przeciwciał skiero-
wanych przeciwko wirusowi wścieklizny [65]. Badania te mają znaczenie rozstrzyga-

jące tylko w przypadku uzyskania wyników pozytywnych. 

Najbardziej rozpowszechnionym testem na obecność wirusa wścieklizny u zwierząt 

i ludzi jest test immunofluorescencyjny (FAT, ang. fluorescent antibody test). Test 
bazuje na wykryciu antygenu i jest zalecany jako złoty standard zarówno przez WHO, 

jak i OIE (ang. World Organization for Animal Health) [66]. Materiałem do diagnostyki 

pośmiertnej są próbki pobrane z ośrodkowego układ nerwowego. Wykonuje się próbę bio-
logiczną na myszach polegającą na namnażaniu wirusa na linii komórek nowotworowych 

neuroblastomy myszy (NA C1300) i identyfikacji go metodą immunofluorescencji [67]. 

16. Postępowanie poekspozycyjne u ludzi 

Postępowanie poekspozycyjne u człowieka obejmuje miejscowe oczyszczenie rany 
oraz zabiegi uodpornienia czynnego i biernego. Odpowiedni, jak najszybszy kuretaż rany 

ma zasadnicze znaczenie, gdyż może zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem wścieklizny 

o 90% [68]. Wytyczne WHO zalecają natychmiastowe płukanie rany obfitą ilością wody 

z mydłem, a następnie użycie miejscowych środków wirusobójczych, np. jodopowidonu. 
W przypadku braku dostępności mydła i środków przeciwwirusowych zaleca się 

intensywne płukanie rany wodą. Śluzówki i oczy przepłukujemy samą wodą Jeśli jest to 

możliwe, należy unikać szycia rany przynajmniej aż do czasu podania immunoglobuliny 
bezpośrednio do miejsca pogryzienia i odczekania przynajmniej paru godzin, aby mogła 

nastąpić infiltracja okolicznych tkanek. Dozwolone jest podanie antybiotyku i surowicy 

przeciwtężcowej w przypadku zanieczyszczenia rany [69]. 

17. Podanie PEP (ang. post-exposition prophylaxis) 

Poekspozycyjne szczepienia przeciwko wściekliźnie (PEP) i podanie surowicy 
(immunoglobulina RIG, ang. rabies immunoglobulin) są zalecane w przypadku, gdy nie 

udało się schwytać podejrzanego o wściekliznę zwierzęcia lub w sytuacji, gdy wyniki 

badań potwierdzają chorobę u obserwowanego zwierzęcia [68, 69]. 
Skrócony schemat postępowania poekspozycyjnego przedstawiono na wykresie 1. 

Istnieją dwa rodzaje szczepionek na rynku – szczepionki do podania śródskórnego 

i do podania domięśniowego. U dorosłych szczepienia podawane są w okolice mięśnia 
ramiennego, a u dzieci poniżej 2. roku życia w przednioboczną część uda [44]. 

Istnieje kilka dopuszczanych schematów podawania PEP, które pokazane są w tabeli 4. 

Dzień podania pierwszej dawki nazywany jest dniem 0. Warto zaznaczyć, że immuno-

supresja, młody wiek, ciąża i karmienie piersią nie są przeciwwskazaniami do przyjęcia 
PEP. WHO zezwala także na zmianę szczepionki i sposobu jej podania w przypadku 

niemożliwości kontynuowania wcześniej przyjętego schematu PEP [70]. Według oceny 

WHO rocznie PEP otrzymuje około 15 milionów osób na świecie, większość z nich żyje 
w Chinach i Indiach [71, 72].  
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Wykres 1. Schemat postępowania poekspozycyjnego u człowieka 
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Tabela 4. Schematy PEP wg tabeli 9 WHO Technical Report Series [44] 

Schemat PEP Liczba miejsc iniekcji 

podczas wizyty w klinice 

(dzień 0, 3, 7, 14, 21-28) 

Zalecany przez WHO schemat śródskórny 

1-tygodniowy 2-2-2-0-0 

Zalecany przez WHO schemat domięśniowy 

2-tygodniowy 1-1-1-1-0 

3-tygodniowy 2-0-1-0-1 

Alternatywne schematy śródskórne 

1-miesięczny 2-2-2-0-2 

1-miesięczny 4-0-2-0-1 

1-tygodniowy 4-4-4-0-0 

 

W przypadku osób, które przeszły pełen cykl PrEP (ang. pre-exposition prophylaxis) 
albo PEP, a także osób, które uzyskały co najmniej 2 dawki szczepionki w poprzednim 

cyklu PEP, schemat PEP przy ponownym narażeniu na wściekliznę zostaje zmieniony. 

W takiej sytuacji nie zaleca się podawania immunoglobuliny RIG. Zaleca się podanie 
śródskórnej szczepionki w jednym miejscu w dniach 0 i 3 albo podanie śródskórnej 

szczepionki w czterech miejscach tylko w dniu 0. Alternatywnie można podać szcze-

pionkę domięśniową w jedno miejsce w dniu 0 i 3. Wyjątkiem od tych zasad są osoby 
z osłabionym układem immunologicznym, którym niezależnie od statusu wyszczepienia 

podaje się pełen kurs PEP i RIG. U tych osób 2-4 tygodnie po podaniu PEP zaleca się 

zbadanie poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi wścieklizny, by ocenić 

skuteczność szczepienia. 

18. Zasady stosowania immunoglobuliny 

Zastosowanie uodpornienia biernego (surowica) chroni pacjenta do czasu uzyskania 

przez niego odporności czynnej (wytworzenie przeciwciał w odpowiedzi na szczepienia). 

WHO zaleca podanie RIG wszystkim pacjentom z III kategorii narażenia na wirusa 
wścieklizny [44]. RIG podaje się jak najszybciej po ekspozycji na wirusa wścieklizny, 

ale w okresie nie dłuższym niż 7 dni po pierwszym szczepieniu, niezależnie od przy-

jętego schematu PEP. Późniejsze podanie RIG mija się z celem, bo wytworzona zostaje 
odporność czynna w odpowiedzi na szczepienie. Maksymalna dawka immunoglobuliny 

ludzkiej wynosi 20 IU/kg masy ciała, a immunoglobuliny końskiej 40 IU/kg masy ciała. 

WHO zaleca podanie wyliczonej dawki RIG w miejsce ugryzienia. W przypadku gdy 

niemożliwe jest wykorzystanie całej wyliczonej dawki RIG do ostrzyknięcia rany, 
zaleca się podanie reszty immunoglobuliny w postaci iniekcji domięśniowej. Badacze 

indyjscy sugerują, że samo podanie RIG do rany wystarcza do wytworzenia odpowieniej 

odporności przeciwko rozwinięciu objawów choroby [73]. W przypadku ekspozycji 
śluzówek na kontakt z wirusem wścieklizny zaleca się ich przemywanie roztworem RIG. 

Jeśli rany są rozległe i wyliczona dawka RIG nie wystarczy do iniekcji wszystkich ran, 

zaleca się rozcieńczenie preparatu za pomocą sterylnego roztworu soli fizjologicznej do 

uzyskania wystarczającej objętości. Nie zaleca się podawania wyższych niż zalecona 
dawek RIG, bo może to wpłynąć negatywnie na wytwarzanie odpowiedzi czynnej 

w odpowiedzi na szczepienia [44]. 
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W 2017 roku na rynku Indyjskim pojawiły się preparaty będące alternatywą dla RIG. 

Są to przeciwciała monoklonalne (mAB, ang. monoclonal antibodies) o zdolności 

neutralizowania wirusa wścieklizny. Według badań podanie mAB daje podobne wyniki 
jak RIG, a leczenie za ich pomocą jest tańsze i bezpieczniejsze [74, 75]. 

19. Leczenie 

Istnieją dwa protokoły postępowania w przypadku pojawienia się objawów choroby 

u ludzi – Milwaukee i Recife (protokół brazylijski) [76]. W 2003 roku opracowano 

protokół Milwaukee opierający się na wprowadzeniu chorego w stan śpiączki farmako-
logicznej i podaniu szczepienia, immunoglobuliny, interferonu gamma oraz leków przeciw-

wirusowych takich jak amantadyna i rybawiryna [77]. Od momentu opublikowania 

protokołu w 2004 roku uległ on kolejnym modyfikacjom, a obecnie wykorzystywana 
szósta wersja protokołu została opublikowana w 2018 roku. Główną zmianą w stosunku 

do pierwotnego protokołu jest wycofanie się z podawania szczepionki przeciwko 

wściekliźnie, immunoglobluliny RIG, rybawiryny i interferonu [78]. Protokół Recife 
powstał w Brazylii w 2008 roku jako modyfikacja protokołu Milwaukee [79]. Podsta-

wowym elementem w obu protokołach jest zastosowanie ketaminy i amantadyny [80]. 

Oba protokoły zalecają głęboką sedację, użycie leków przeciwwirusowych i zwracają 

uwagę na konieczność monitorowania poziomu elektrolitów i nawodnienia pacjentów. 
W celu zapobieżenia skurczowi naczyń mózgowych protokół Milwaukee zaleca stoso-

wanie sapropteryny, a protokół Recife – biopteryny. Protokół Milwaukee zaleca stopniowe 

zniesienie sedacji począwszy od dnia 8. do dnia 12., natomiast protokół Brazylijski uza-
leżnia zniesienie sedacji od uzyskania przez pacjenta odpowiedniego poziomu przeciwciał 

w płynie mózgowo-rdzeniowym (3-8 IU/ml). Do 2020 roku opisano 39 przypadków, 

w których użyto tych protokołów. Terapia została zwieńczona sukcesem u 11 pacjentów. 

W pozostałych przypadkach choroba spowodowała zgon pacjentów [76, 81]. Warto 
zaznaczyć, że chorobę powstałą w wyniku pokąsania przez chore zwierzę przeżyli 

wyłącznie pacjenci poniżej 18. roku życia [76]. 

20. Profilaktyka 

Zarówno u ludzi, jak i u zwierząt w przypadku wścieklizny największe znaczenie 
mają odpowiednie działania profilaktyczne, czyli szczepienia. Należy przy tym pamiętać, 

że programy szczepień profilaktycznych nie zapewniają pełnej ochrony przed wszyst-

kimi rodzajami wirusa wścieklizny [82]. WHO i Polski Program Szczepień Ochronnych 
2017 zalecają szczepienie osób narażonych na kontakt z chorymi zwierzętami z racji 

wykonywanego zawodu czy miejsca zamieszkania. Ponadto zaleca się szczepienie osób 

podróżujących do miejsc, w których występują endemiczne ogniska wścieklizny, zwłaszcza 

gdy będą oni przez dłuższy czas przebywać na świeżym w powietrzu, w obszarach 
o niskiej urbanizacji i w miejscach o ograniczonej dostępności PEP [44, 83]. PrEP także 

jest zalecany w przypadku osób, które mają dużą szansę być narażone na kontakt z nieto-

perzami [44]. Schemat zalecanego przez WHO przedekspozycyjnego szczepienia na 
wściekliznę przedstawiony jest w tabeli 5. Szczepienia wykonane w ramach PrEP nie 

zapewniają całkowitej ochrony przeciw zachorowaniu ze względu na istnienie dwóch 

filogenetycznych grup Lyssavirusa [84]. Krzyżową neutralizację i działanie ochronne po 
szczepieniu uzyskuje się w przypadku wirusów z grupy filogenetycznej 1, która obej-

muje: klasyczny wirus wścieklizny (RABV), Duvenhague wirus (DUVV), australijski 
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wirus wścieklizny nietoperzy (ABLV) i europejski wirus wścieklizny nietoperzy (EBLV). 

Słabsze działanie ochronne obserwuje się w przypadku wirusów wścieklizny: irkuckiego 

(IRKV), Aravan (ARAV) i Khujand (KHUV). Natomiast brak lub słabą krzyżową 
protekcję obserwuje się w stosunku do wirusów z grupy filogenetycznej 2, czyli wirusów 

Mokola (MOKV) i wirusa nietoperzy Lagos (LBV) [85]. Skuteczność szczepień profi-

laktycznych na wściekliznę u ludzi oceniana jest na 80-90% [86]. 

Tabela 5. Schematy PrEP wg WHO Technical Report Series [44] 

Schemat PrEP Liczba miejsc iniekcji szczepionki 

podczas wizyty w klinice  

(dzień 0, 3, 7, 14, 21-28) 

Zalecany przez WHO schemat śródskórny 

Tygodniowy 2-0-2-0-0 

Zalecany przez WHO schemat domięśniowy 

Tygodniowy 1-0-1-0-0 

21. Podsumowanie 

Intensywne programy szczepień części zwierząt domowych i dzikich spowodowały 

zmniejszenie liczby przypadków wścieklizny na świecie, jednak pomimo to wścieklizna 
jest przyczyną ok. 60 000 zgonów rocznie [76]. Dotychczasowa nieskuteczność działań 

mających na celu całkowitą eliminację tej choroby wskazuje na konieczność zintensy-

fikowania czynności profilaktycznych. Sygnalizuje to też potrzebę rewaluacji strategii 

zwalczania choroby. 
W Polsce ze względu na wzrost zachorowań zwierząt w ciągu ostatnich lat i tryb 

życia kotów udomowionych zasadnym byłby wymóg szczepienia wszystkich kotów w po-

dobny sposób jak wymaga się tego w przypadku psów. Kolejnym zadaniem jest zin-
tensyfikowanie działań mających na celu wprowadzenie do powszechnego użycia szcze-

pionek dla nietoperzy, które są znanym i w dalszym ciągu istotnym rezerwuarem wirusa 

wścieklizny [87]. Oddzielnym problemem pozostaje niski poziom świadomości społecznej 
dotyczącej zagrożenia wścieklizną, który wymaga szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. 
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Wścieklizna – problem wciąż aktualny 

Streszczenie 
Pomimo intensywnej akcji profilaktycznej corocznie, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, na 
świecie na wściekliznę umiera około 60 tysięcy osób. Dotychczasowa nieskuteczność działań mających na 
celu całkowitą eliminację wścieklizny wskazuje na potrzebę rewaluacji strategii zwalczania tej choroby. Choć 
każdy ssak może przenosić wirusa wścieklizny, to głównym źródłem zakażenia ludzi pozostają psy a w nie-
których krajach również nietoperze i koty. Wścieklizna u ludzi jest prawie zawsze związana z ugryzieniem, 

powodującym kontakt z płynami ustrojowymi chorego zwierzęcia (najczęściej ze śliną). Możliwa jest także 
ekspozycja bez ugryzienia polegająca na wniknięciu wirusa poprzez otwartą ranę lub błony śluzowe. W rzad-
kich przypadkach wirus rozprzestrzenia się z zakażonego narządu na biorców przeszczepów. U człowieka 
okres wylęgania choroby waha się od 1 do 3 miesięcy, sporadycznie wynosi od 10 dni do 1 roku. Ponad 40% 
przypadków wścieklizny u ludzi dotyczy osób poniżej 15. roku życia. Kolejną grupą zwiększonego ryzyka 
są lekarze weterynarii i inne osoby, które mają ciągły kontakt ze zwierzętami. Najbardziej rozpowszechnionym 
testem na obecność wirusa wścieklizny u zwierząt i ludzi jest test immunofluorescencyjny (FAT, ang. 
fluorescent antibody test). Test bazuje na wykryciu antygenu i jest zalecany jako złoty standard zarówno 

przez WHO, jak i OIE. W przypadku podejrzenia zakażenia – postępowanie poekspozycyjne u człowieka składa 
się z miejscowego oczyszczenia rany oraz uodpornienia czynnego i biernego. W sytuacjach, gdy wystąpią 
objawów choroby u ludzi istnieją dwa protokoły postępowania – Milwaukee i Recife (protokół brazylijski). 
Słowa kluczowe: wścieklizna, zoonozy, diagnostyka, profilaktyka, protokół Milwaukee, protokół Recife 

Rabies – the problem is still valid 

Abstract 
Despite the intensive preventive action, about 60,000 people die of rabies every year, according to estimates 
by the World Health Organization. The failure of measures aimed at the complete eradication of rabies 

indicates the need to revise the strategy of combating this disease. While any mammal can transmit the rabies 
virus, dogs remain the main source of human rabies infection, and in some countries also bats and cats. 
Rabies in humans is almost always associated with a bite (the penetration of the skin through the teeth). It is 
also possible to be exposed without being bitten by virus penetration through an open wound or through 
mucous membranes. In rare cases, the virus spreads from an infected organ to transplant recipients. In 
humans, the incubation period of the disease ranges from 1 to 3 months, occasionally from 10 days to 1 year. 
More than 40% of human rabies occurs in people under the age of 15. Another group with increased risk are 
veterinarians and other people who are in constant contact with animals. The fluorescent antibody test (FAT) 

is the most widely used test for rabies virus in animals and humans. The test is based on the detection of an 
antigen and is recommended as the gold standard by both the WHO and the OIE. In the case of suspected 
infection, post-exposure treatment in humans consists of local debridement of the wound and active and 
passive immunization. There are two protocols for human disease symptoms – Milwaukee and Recife 
(Brazilian protocol). 
Keywords: rabies, zoonosis, diagnosis, prophylaxis, protocol Milwaukee, protocol Recife 
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Endogenne potencjały słuchowe P300  

w ocenie zaburzeń czynności poznawczych  

u chorych na stwardnienie rozsiane 

1. Wprowadzenie 

Jedną z nieinwazyjnych metod oceny czynności bioelektrycznej nieswoistych obsza-
rów mózgu związanych z procesami przetwarzania informacji jest badanie endogennych 

potencjałów wywołanych bodźcami o różnej modalności. Zarówno do badań ekspery-

mentalnych, jak i w praktyce klinicznej najczęściej wykorzystuje się endogenny 
potencjał słuchowy, określany jako fala P300 [1-3]. Na podstawie dotychczasowych 

badań można stwierdzić, że podstawowe parametry fali P300, jakimi są czas utajenia, 

czyli latencja bioelektrycznej odpowiedzi mózgowej, oraz jej amplituda, w znacznym 

stopniu zależą od sprawności czynności poznawczych przebiegających na poziomie kory 
mózgowej [4-6]. Zaburzenia tych czynności powodują bądź to brak odpowiedzi endo-

gennych, bądź też patologiczne przedłużenie ich latencji i/lub obniżenie amplitudy [7-9].  

2. Kliniczne zastosowanie endogennych potencjałów wywołanych P300 

Badania fali P300 odnoszone są aktualnie do dwóch podstawowych grup zaburzeń 
determinujących przebieg czynności poznawczych. Są to zaburzenia czynnościowe bez 

strukturalnych zmian tkanki nerwowej oraz zaburzenia o podłożu organicznym związane 

z ogniskowym lub rozlanym uszkodzeniem mózgu. W przypadku zaburzeń czynnościo-

wych wskazywano zarówno na obniżenie amplitudy załamka P300, bez istotnego 
przedłużenia latencji, jak i odwrotnie – opisywano przedłużenie latencji P300 bez zmian 

amplitudy [10-12]. W przypadku zaburzeń poznawczych o podłożu organicznym obser-

wacje autorów są bardziej zgodne i wskazują przede wszystkim na przedłużenie latencji 
[13-15].  

Stwardnienie rozsiane (MS) to postępująca choroba ośrodkowego układu nerwowego, 

która charakteryzuje się rozległymi zmianami w mózgu i/lub rdzeniu kręgowym. SM 
powoduje objawy motoryczne, poznawcze i neuropsychiatryczne. Zaburzenia czynności 

poznawczych jako element obrazu klinicznego stwardnienia rozsianego wymieniane były 

już w pierwszych, klasycznych opisach tego schorzenia [16]. Za ich podłoże uznaje się 

demielinizacyjne uszkodzenie istoty białej blokujące transmisję bodźców z „niższych 
pięter” układu nerwowego do kory mózgowej. Podstawowe czynności poznaw-cze, takie 

jak pamięć, myślenie czy koncentracja uwagi, mogą w przebiegu tej choroby ulegać 

różnorodnym i niespecyficznym zaburzeniom [17-19]. Ich obiektywna ocena jest bardzo 
trudna i wymaga stosowania wielokierunkowych metod badania. 

 
1 k.slot@gazeta.pl, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
www.umw.edu.pl. 
2 Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, www.umw.edu.pl. 
3 Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, www.umw.edu.pl. 
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U chorych z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego dotychczasowe wyniki badań 

fali P300 są niejednoznaczne. Część autorów opisuje istotne przedłużenie jej latencji 

i zmniejszenie amplitudy [20-22]. Inni potwierdzają tę prawidłowość tylko w grupie 
chorych z zaburzeniami poznawczymi, podczas gdy chorzy z prawidłowymi wynikami 

badań neuropsychologicznych mają prawidłową latencję P300 [23, 24]. Część autorów 

uznaje natomiast, że przedłużenie latencji P300 jest skorelowane z czasem trwania 

choroby oraz pogorszeniem sprawności czynności poznawczych w tej grupie chorych 
[25, 26]. 

3. Założenia i cel pracy  

Założeniem pracy jest elektrofizjologiczna analiza endogennych potencjałów słucho-

wych (P300) wraz z oceną zaburzeń poznawczych u chorych z klinicznie pewnym 
i prawdopodobnym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, ustalonym wg kryteriów 

podanych przez Posera.  

Celem pracy jest wykazanie zmian latencji i amplitudy słuchowej odpowiedzi P300 
u chorych z pierwotnym procesem demielinizacyjnym, z odniesieniem uzyskanych 

wyników do zaburzeń poznawczych, stopnia upośledzenia sprawności ruchowej i czasu 

trwania choroby. 

4. Materiał kliniczny 

Badaniami objęto 40 chorych (20 mężczyzn i 20 kobiet) w wieku 28-58 lat (42,12 
±9,25) z klinicznie pewnym lub prawdopodobnym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego 

o przebiegu remitującym, potwierdzonym badaniem obrazowym mózgu (jądrowy rezo-

nans magnetyczny – MRI). Stopień upośledzenia sprawności ruchowej według skali 
EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale) wynosił 1-8 pkt (5,21 ±1,85). Czas trwania 

choroby wynosił od 3 do 30 lat (9,84 ±6,02). Badania przeprowadzano w okresie remisji 

choroby. Chorzy byli pacjentami Poradni dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane we 

Wrocławiu i dobrowolnie wyrazili zgodę na udział w badaniu. 
Grupę kontrolną stanowiło 40 osób (20 mężczyzn i 20 kobiet) w wieku 28-58 lat 

(41,62 ±9,37). Składała się ona ze zdrowych ochotników oraz pacjentów Kliniki Neurologii 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy nie mieli klinicznych objawów orga-
nicznego uszkodzenia OUN ani zaburzeń czynności poznawczych. 

5. Metodyka badań 

Wszystkich chorych poddano podmiotowemu i przedmiotowemu badaniu neurolo-

gicznemu. Stan kliniczny oceniano w 10-punktowej skali EDSS, która uwzględnia deficyt 
ruchowy powstały w wyniku procesu demielinizacyjnego (im wyższy wynik punktowy 

tym gorsza sprawność ruchowa). Kryteriami wykluczającymi z dalszych badań były: znacz-

nego stopnia upośledzenie słuchu i wzroku, zaburzenia komunikacji słownej uniemożli-

wiające porozumiewanie się oraz zaburzenia depresyjne. 
Badania odpowiedzi słuchowych P300 w grupie chorych i w grupie kontrolnej prze-

prowadzano wg standardowego schematu oddball paradigm (jakościowo-ilościowa iden-

tyfikacja bodźców znaczących, rozmieszczonych losowo wśród bodźców obojętnych). 
Elektrody odbiorcze umieszczano na powierzchni czaszki w lini środkowej, w okolicy 

czołowej (Fz) i ciemieniowej (Pz) oraz na szczycie głowy (Cz), z elektrodami odnie-

sienia i uziemiającą na wyrostkach sutkowatych. Rejestracji i uśredniania minimum 30 
odpowiedzi korowych na bodźce znaczące dokonywano za pomocą aparatu Elmiko 
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EEG Digi-Track, w paśmie częstotliwości 0,3-70 Hz, z podstawą czasu 1000 ms i czasie 

zapisu podstawowego poprzedzającego bodziec, wynoszącym 250 ms. Falę P300 

identyfikowano jako składową o maksymalnym wychyleniu pozytywnym, w zakresie 
latencji 250-450 ms. 

W grupie chorych i w grupie kontrolnej przeprowadzono badanie czynności poznaw-

czych, stosując następujące testy: Auditory Verbal Learning Test, Trail Making Test oraz 

skala inteligencji Wechslera dla dorosłych. Wykluczono również zaburzenia depresyjne, 
korzystając z konsultacji psychiatrycznej. 

Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą komputero-

wego pakietu programów statystycznych Epi Info, version 5. 
Weryfikacje hipotezy o równości średnich w poszczególnych grupach przeprowadzono 

metodą analizy wariancji lub – dla grup o niejednorodnej wariancji, testem Wilcoxona 

(jednorodność wariancji sprawdzano testem Bartletta). Dla wybranych parametrów prze-
prowadzono analizę funkcji regresji liniowej i wielokrotnej. Oceny rozkładu płci dokonano 

testem χ2 z poprawką Yatesa p  0,05 uznawano za znaczące statystycznie.  

6. Wyniki 

Wartości latencji fali P300 w grupie chorych wynosiły 304-389 ms (344,71 ±19,92). 

W grupie kontrolnej wartości latencji fali P300 wynosiły 304-351 ms (325,81 ±10,11). 

Średnia wartość latencji fali P300 była więc wyższa w grupie chorych w porównaniu 
z grupą kontrolną i charakteryzowała się wysoką znamiennością statystyczną (p < 0,001). 

Wartości amplitudy fali P300 w grupie chorych wynosiły 2-17 µV (6,63 ±3,51). 

W grupie kontrolnej wartości amplitudy fali P300 wynosiły 3-15 µV (8,25 ±3,09). Średnia 

wartość amplitudy fali P300 była znamiennie niższa w grupie chorych w porównaniu 
z grupą kontrolną (p < 0,05).  

Tabela 1. Porównanie średnich wartości latencji i amplitudy potencjałów słuchowych P300 w grupie chorych 
na SM i w grupie kontrolnej 

 

 

Grupa chorych 

n = 40 

Grupa kontrolna 

n = 40 

 

p 

 M SD M SD 

Latencja (ms) 344,71 19,92 325,81 10,11 <0,001 

Amplituda (µV) 6,63 3,51 8,25 3,09 <0,05 

Źródło: opracowanie własne. 

7. Czynności poznawcze u chorych na stwardnienie rozsiane (SM)  

i w grupie kontrolnej  

Wyniki badania pamięci świeżej (AVLT) w grupie chorych wynosiły 28-54 pkt. 

(40,92 ±7,24), natomiast w grupie kontrolnej 38-58 pkt. (48,71 ±6,01). Średnia wartość 
wyników badania pamięci świeżej w grupie chorych była znamiennie niższa w porów-

naniu z grupą kontrolną (p < 0,001) – tabela 2. 

Wyniki badania koncentracji uwagi (TMT) w grupie chorych wynosiły 90-410 s 

(201,43 ±74,31), natomiast w grupie kontrolnej 83-152 s (111,82 ±20,63). Średnia war-
tość wyników badania koncentracji uwagi była w grupie chorych na SM istotnie wyższa 

w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,01) – tabela 2. 
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Wyniki badania ogólnego poziomu inteligencji (WAIS-R) w grupie chorych wyno-

siły 90-125 pkt. (104,74 ±10,02), natomiast w grupie kontrolnej 90-130 pkt. (107,61 

±12,72). Średnie wartości wyników badania myślenia w obu grupach nie wykazywały 
różnic statystycznie istotnych (p > 0,05). 

Tabela 2. Porównanie średnich wyników badania pamięci świeżej (AVLT), koncentracji uwagi (TMT) oraz 

myślenia (WAIS-R) u chorych na SM i w grupie kontrolnej 

 

 

Grupa chorych 

n = 40 

Grupa kontrolna 

n = 40 

 

p 

 M SD M SD 

AVLT 40,92 7,24 48,71 6,01 <0,001 

TMT 201,43 74,31 111,82 20,63 <0,001 

WAIS-R 104,74 10,02 107,61 12,72 >0,05 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie analizy materiału klinicznego stwierdzono, że częstość występowania 
zaburzeń badanych czynności poznawczych u chorych na SM jest następująca: 

• zaburzenia pamięci świeżej – 65% chorych; 

• zaburzenia koncentracji uwagi – 80% chorych; 

• zaburzenia myślenia – 1,2% chorych. 

8. Korelacje latencji i amplitudy potencjałów słuchowych P300 

z rodzajem i nasileniem zaburzeń czynności poznawczych, upośledzeniem 

sprawności ruchowej oraz czasem trwania choroby 

Analiza regresji liniowej w grupie chorych na SM wykazała znamienną statystycznie, 

ujemną korelację (r) latencji fali P300 z zaburzeniami pamięci świeżej (r = -0,42, p < 0,05), 
dodatnią korelację latencji fali P300 z zaburzeniami koncentracji uwagi (r = 0,50, 

p < 0,05) oraz dodatnią korelację z upośledzeniem sprawności ruchowej określonej 

w skali EDSS (r = 0,37, p < 0,05). Współczynnik korelacji latencji fali P300 z czasem 

trwania choroby był statystycznie nieistotny (r = 0,25, p > 0,05). 

Tabela 3. Współczynniki korelacji liniowej (r) latencji fali P300 z zaburzeniami pamięci świeżej (test AVLT), 
koncentracji uwagi (test TMT), upośledzeniem sprawności ruchowej (EDSS) oraz czasem trwania choroby (T) 

 r 

AVLT -0,42* 

TMT 0,50* 

EDSS 0,37* 

T 0,25# 

*p  0,05 #0,1 > p > 0,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Stwierdzono także istotną statystycznie, ujemną korelację amplitudy fali P300 z upo-

śledzeniem sprawności ruchowej (r = -0,61, p < 0,05) i czasem trwania choroby (r = -0,48, 

p < 0,05). 
Współczynniki korelacji amplitudy fali P300 z zaburzeniami pamięci świeżej (r = 0,30) 

i koncentracji uwagi (r = – 0,01) były nieistotne statystycznie (p > 0,05). 
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Tabela 4. Współczynniki korelacji liniowej (r) amplitudy fali P300 z zaburzeniami pamięci świeżej (test 
AVLT), koncentracji uwagi (test TMT), upośledzeniem sprawności ruchowej (EDSS) oraz czasem trwania 
choroby (T)  

 r 

AVLT 0,30# 

TMT -0,01# 

EDSS -0,61* 

T -0,48* 

*p  0,05 #0,1 > p > 0,05 
Źródło: opracowanie własne. 

9. Omówienie 

Z praktyki klinicznej, jak również z piśmiennictwa neurologicznego i psychologicz-
nego wiadomo, że zaburzenia czynności poznawczych, pacjentów z rozpoznaniem 

stwardnienia rozsianego występują z dużą częstością [27-29]. Jedynie nieliczne badania 

dotyczą elektrofizjologicznej charakterystyki słuchowej odpowiedzi endogennej P300 

w tej grupie chorych, w odniesieniu do czynności poznawczych. Morfologia endogennej 
odpowiedzi słuchowej P300 zależy od zaangażowanych w czynności poznawcze obszarów 

korowych oraz od struktur podkorowych.  

W elektrofizjologicznej części badań stwierdzono statystycznie znamienne przedłu-
żenie latencji i obniżenie amplitudy fali P300 w badanej grupie chorych w porównaniu 

z grupą kontrolną, co zgodne jest z wynikami opublikowanymi przez Gil i wsp. [14], 

Newton i wsp. [20] oraz Leocani i wsp. [22]. Analiza amplitudy fali P300 w grupie chorych 
na SM, zarówno w naszych badaniach, jak i w badaniach opublikowanych przez Tranta-

fallou i wsp. [25], charakteryzowała się dużą zmiennością interindywidualną, pozostającą 

najprawdopodobniej w związku z jej podatnością na czynniki zaliczane przez Policha 

do czynników prowokowanych, tj. zmęczenia, emocji i działania leków [30].  
W stwardnieniu rozsianym na skutek ogniskowej demielinizacji w istocie białej 

mózgowia dochodzi do upośledzenia przewodzenia bodźców, m.in. we włóknach afe-

rentnych i kojarzeniowych. Prowadzi to do obniżenia sprawności czynności poznawczych, 
co elektrofizjologicznie może się manifestować wydłużeniem latencji i/lub obniżeniem 

amplitudy fali P300 [14, 21, 31]. 

Analizując średnie wartości wyników badania pamięci świeżej oraz koncentracji 

uwagi u chorych na SM, stwierdzono ich istotne obniżenie w porównaniu z grupą kontrolną. 
Podobne rezultaty uzyskali w swoich badaniach Rao i wsp. [32], Chiaravalloti i wsp. 

[28] oraz Meca-Lallana i wsp. [29]. Z piśmiennictwa wynika, że sprawność czynności 

poznawczych u chorych na SM zależna jest przede wszystkim od postaci choroby. 
Pacjenci z postacią przewlekle postępującą charakteryzowali się głębszym stopniem zabu-

rzeń poznawczych niż chorzy z przebiegiem remitującym [27, 33, 34]. W przeprowadzo-

nych przez nas badaniach częstość występowania zaburzeń pamięci świeżej i koncen-
tracji uwagi wynosiła odpowiednio 65% oraz 80% i jest zbliżona do wyników uzyskanych 

przez Fong i wsp. [33]. Dane z piśmiennictwa są jednak na ten temat dość rozbieżne; 

podawana przez różnych autorów częstość występowania wymienionych wyżej zaburzeń 

poznawczych waha się od 13% do 70% [17, 28, 29]. Tak duży rozrzut wyników wiąże 
się prawdopodobnie z niejednolitymi kryteriami doboru chorych do grup badawczych 

(np. niejednokrotnie w tej samej grupie znajdowali się chorzy z różnymi postaciami 

stwardnienia rozsianego), małą liczebnością analizowanych grup oraz doborem różnych 
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metod badania czynności poznawczych, od bardzo ogólnych, typu MMSE, do wyczerpu-

jących, czasochłonnych i rozbudowanych baterii testów. U chorych na SM rzadko do-

chodzi do uogólnionego rozpadu czynności poznawczych prowadzących do otępienia. 
Zaburzenia procesów poznawczych takich jak koncentracja uwagi czy pamięć świeża 

mają w tych przypadkach najczęściej charakter wybiórczy, co wymaga doboru czułych 

i specyficznych metod badania. Analizując średnie wyniki badania myślenia w grupie 

chorych na SM nie wykazano istotnych różnic w porównaniu z grupą kontrolną; częstość 
ich występowania wyniosła 1,2%. Podobne wyniki publikowali inni autorzy wskazując, 

że w stwardnieniu rozsianym z przebiegiem remitującym zaburzenia myślenia występują 

rzadko [33, 35]. Profil zaburzeń poznawczych u chorych na SM ustalony na podstawie 
własnych badań, jest więc związany uszkodzeniem podkorowym. Dane z piśmien-

nictwa, wskazują na podobną( jak uzyskany w naszych badaniach) symptomatologię [19, 

22]. W analizie statystycznej, opartej na regresji liniowej, wykazano ujemną korelację 
latencji fali P300 z zaburzeniami pamięci świeżej; im mniejsze zaburzenia pamięci, tym 

latencja krótsza. Porównując zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności ruchowej 

z latencją fali P300, wykazano korelację dodatnią; im głębsze były wymienione zabu-

rzenia, tym latencja fali P300 była dłuższa. Wykazana w naszych badaniach dodatnia 
korelacja latencji fali P300 ze stopniem upośledzenia ruchowego oraz brak zależności 

między wymienioną latencją i czasem trwania choroby odpowiadają wcześniejszym 

wynikom badań [21, 25].  
Na podstawie analizy regresji liniowej nie stwierdziliśmy korelacji pomiędzy ampli-

tudą fali P300 a zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci świeżej w badanej grupie 

chorych. Istnieje natomiast ujemna korelacja tego parametru z upośledzeniem sprawności 

ruchowej określanym na podstawie skali EDSS oraz z czasem trwania choroby. Podobne 
spostrzeżenia opublikowali Gil i wsp. [14], zwracając jednocześnie uwagę na mniejszą 

wartość oceny amplitudy fali P300 w porównaniu z czułym i bardziej stałym para-

metrem, jakim jest latencja. Wydaje się jednak, że amplituda fali P300 zależy od indywi-
dualnej sprawności w rozwiązywaniu zadania, jakim jest liczenie bodźców znaczących. 

Trudność tego zadania jest relatywnie większa dla pacjentów z otępieniem lub zaburze-

niami myślenia. Stąd ocena amplitudy fali P300 nabiera większego znaczenia klinicznego 
u tych chorych na SM, którzy wykazują zaburzenia procesu myślenia. W materiale 

własnym był to niewielki odsetek chorych (1,2%), stąd najprawdopodobniej korelacji 

między amplitudą endogennej odpowiedzi słuchowej a wybiórczymi zaburzeniami 

czynności poznawczych bez cech zespołu otępiennego nie udało się wykazać. Nie 
można jednak pominąć klinicznej wartości oceny amplitudy fali P300 w stwardnieniu 

rozsianym w odniesieniu do stopnia upośledzenia ruchowego, a także do czasu trwania 

choroby. Tak więc zarówno ocena latencji fali P300, jak i amplitudy tego potencjału 
może mieć istotne znaczenie diagnostyczne w odniesieniu do określonych parametrów 

kliniczno-neuropsychologicznych. Badanie endogennych odpowiedzi słuchowych, 

z równoczesną analizą kliniczną i testową oceną neuropsychologiczną, może stanowić 
cenne uzupełnienie diagnostyki oraz metod monitorowania przebiegu stwardnienia 

rozsianego. 
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10. Wnioski 

• Parametry fali P300 ulegają statystycznie istotnym zmianom u chorych na stward-
nienie rozsiane o przebiegu remitującym. 

• Czynnikami determinującymi zmiany latencji fali P300 w przebiegu stwardnienia 

rozsianego o przebiegu remitującym są przede wszystkim zaburzenia pamięci świeżej 

i uwagi, które występują u ponad 70% chorych, podczas gdy proces myślenia ulega 
tylko nieznacznym zmianom zaledwie u 1,2% chorych. 

• Latencja fali P300 dodatnio koreluje ze stopniem zaburzeń koncentracji uwagi oraz 

ujemnie ze stopniem zaburzeń pamięci świeżej, natomiast jej amplituda koreluje 

ujemnie z upośledzeniem sprawności ruchowej chorych na stwardnienie rozsiane 

o przebiegu remitującym, a także czasem trwania choroby. 

• Zmiany parametrów fali P300 są elektrofizjologicznym odzwierciedleniem zaburzeń 
poznawczych, a w szczególności uwagi oraz pamięci świeżej u chorych na stward-

nienie rozsiane o przebiegu remitującym, co może być wykorzystane w praktyce 

jako jeden z elementów oceny przebiegu i leczenia choroby. 
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Endogenne potencjały słuchowe P300 w ocenie zaburzeń poznawczych u chorych 

na stwardnienie rozsiane 

Streszczenie 
Potencjały słuchowe o długiej latencji (P300) należą do grupy wywołanych odpowiedzi endogennych, których 
parametry w znacznym stopniu zależą od sprawności procesów poznawczych przebiegających na poziomie 
kory mózgowej. Zaburzenia tych procesów powodują bądź to brak odpowiedzi endogennej, bądź też patolo-

giczne przedłużenie ich latencji i/lub obniżenie amplitudy. 
Obecny stan wiedzy na temat endogennych potencjałów słuchowych P300 oraz zaburzeń czynności poznaw-
czych u chorych na stwardnienie rozsiane (SM) budzi szereg wątpliwości związanych między innymi ze 
znaczną rozbieżnością publikowanych na ten temat wyników badań.  
Założeniem pracy jest elektrofizjologiczna analiza endogennych potencjałów słuchowych (P300), wraz z oceną 
zaburzeń poznawczych, u chorych z klinicznym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego o przebiegu remitu-
jącym potwierdzonym badaniem obrazowym (jądrowy rezonans magnetyczny).  
Celem pracy jest wykazanie zmian podstawowych parametrów, tj. latencji i amplitudy odpowiedzi P300 

inicjowanej bodźcami słuchowymi u chorych z pierwotnym procesem demielinizacyjnym, z odniesieniem 
uzyskanych wyników elektrofizjologicznych do rodzaju i stopnia zaburzeń poznawczych. 
Badaniami objęto 40 chorych (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 28-58 lat (średnio 42,1 roku) z klinicznie 
pewnym lub prawdopodobnym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego o przebiegu remitującym. Stan kli-
niczny chorych oceniano w skali EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale). Badania przeprowadzono 
w okresie remisji choroby.  
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotne przedłużenie latencji i obniżenie amplitudy fali 
P300 w grupie chorych na stwardnienie rozsiane w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono istotne kore-

lacje pomiędzy latencją fali P300 a stopniem zaburzeń koncentracji uwagi , stopniem zaburzeń pamięci świeżej 
oraz upośledzeniem sprawności ruchowej w badanej grupie chorych. Obniżenie amplitudy fali P300 korelo-
wało natomiast z czasem trwania choroby oraz upośledzeniem sprawności ruchowej.  
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że parametry fali P300 ulegają statystycznie istotnym 
zmianom u chorych na stwardnienie rozsiane. Zmiany latencji fali P300 determinowane są przede wszystkim 
przez zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci świeżej, natomiast amplituda fali P300 koreluje z upośledze-
niem sprawności ruchowej i czasem trwania choroby. 
Badanie fali P300 w połączeniu z metodyką badanie neuropsychologicznego może być przydatne w praktyce 
klinicznej do oceny przebiegu i leczenia stwardnienia rozsianego. 

Słowa kluczowe: słuchowe potencjały endogenne, stwardnienie rozsiane, zaburzenia poznawcze 

Endogenous P300 auditory potentials in the assessment of cognitive dysfunction 

in patients with multiple sclerosis 

Abstract 
Long-latency auditory evoked potentials (P300) belong to endogenous evoked responses, parameters of 
which depend mainly on efficiency of cognitive processess taking place at the level of cerebral cortex. 
Disturbances in these processess result in either lack of endogenous responses, or pathologic prolongation of 
their latency and/or decrease in amplitude. 
There are a lot of controversies arising on the basis of current knowledge on endogenous auditory evoked 
potentials P300 and cognitive decline in patients with multiple sclerosis (SM). 
Guidelines of this study are electrophysiological analysis of endogenous auditory evoked potentials (P300), 

together with the assessment of cognitive decline, in patients with clinical diagnosis of multiple sclerosis, 
confirmed with neuroimaging (magnetic resonance imaging). 
The aim of the study is showing changes in basic parameters (latency and amplitude) of P300 response, 
evoked with auditory stimuli, in patients with primary demyelinative CNS disorder, with the reference to the 
profile and degree of cognitive decline. 
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The study comprised 40 patients (20 women, 20 men), aged 28-58 years (mean 42,1) with clinically definite 
or probable diagnosis of relapsing-remitting multiple sclerosis. Clinical status of the patients was assessed 
by means of EDSS (Expanded Disability Status Scale). Electrophysiological and neuropsychological 
examination was performed during remission of the disease. 
Performed examination showed significantly prolonged latency and lowered amplitude of P300 response in 
MS patients in comparison with the controls. Significant correlations were shown between P300 latency, 
degree of attention disturbances, dysfunction of short-term memory and physical disability in studied group 
of patients. Decrease in P300 amplitude in turn correlated with duration of the disease and physical disability. 

On the basis of obtained results it was stated that parameters of P300 response undergo significant changes 
in MS patients. Changes in P300 latency are determined mainly by disturbances in concentration of attention 
and short-term memory, while P300 amplitude corresponds mainly with physical disability and duration of 
the disease. 
Assessment of P300 response, associated with methods of neuropsychological testing, may be useful in clinical 
practice as one of the parameters of monitoring of the course and results of treatment of multiple sclerosis. 
Keywords: auditory evoked potentials, multiple sclerosis, cognitive dysfunction
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Katarzyna Król1 

Stwardnienie zanikowe boczne –  

podejście terapeutyczne 

1. Wprowadzenie 

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis) jest postę-

pującą chorobą neurodegeneracyjną obejmującą zarówno górny motoneuron (UMN) 
z objawami wygrórowanych odruchów ścięgnistych, objawem Hoffmanna lub Babiń-

skiego, klonusami, jak i dolny motoneuron (LMN), którego uszkodzenie może spowodować 

slabość i zaniki mięśniowe oraz fascykulacje. 90-95% postaci ALS to postaci sporadyczne, 

natomiast 5-10% to postaci występujące rodzinnie. Obie formy (sporadyczna i dziedzicz-
na) posiadają wspólny molekularny mechanizm końcowy: mutacje w genach białek 

jądrowych TDP-43 oraz FUS. Te mutacje skutkują nieprawidłowym procesem degradacji 

mRNA, mutacjami typu gain of function w enzymie SOD1 powodującymi wewnątrz-
komórkową hiperoksydację, a także nadmierną aktywację komórek mikrogleju i astro-

gleju. Prowadzą one do nadmiernego wzrostu stężenia glutaminianiu w komórce, co 

pobudza kaskadę apoptozy, dearanżację struktury cytoszkieletu, ucisk aksonów i dysfukncję 
mitochondriów. 

Celem tego artykułu jest przedstawienie domniemanych mechanizmów molekular-

nych będących u podłoża rozwoju ALS, a co za tym idzie odpowiadających im metod 

leczenia. Oprócz riluzolu czy edaravonu – leków znanych i stosowanych w leczeniu 
ALS już od wielu lat, badania kliniczne z bardzo wysokimi dawkami metylokobalaminy, 

przeszczepem mezenchymalnych komórek macierzystych, lekami immunosupresyjnymi, 

modulatorami GABA albo rekombinowanym ludzkim insulinopodobnym czynnikiem 
wzrostu 1 (rhIGF1) zostały przeprowadzone tym samym dając swiatło nadziei na możli-

wość wyleczenia, zatrzymania lub chociażby spowolnienia postępu choroby.  

2. Ogólne wytyczne  

Stwardnienie zanikowe boczne jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną powo-
dującą narastające osłabienie siły mięśniowej, inwalidztwo i w konswkwencji śmierć, 

z medianą przeżywalności wynoszącą 5 lat. Choroba zajmuje boczne drogi korowo- 

-rdzeniowe dając objawy z górnego neuronu ruchowego w postaci sztywności mięśnio-

wej i wygórowanych odruchów ścięgnistych, a także objawy z dolnego motoneuronu 
spowodowane bezpośrednią denerwację mięsni skutkującą ich osłabieniem, zanikiem 

i fascykulacjami.  

Zapadalność na ALS wzrasta z każdą dekadą życia, ze szczytem w 74. r.ż. i stosun-
kiem mężczyzn do kobiet wynoszącym 1,3 do 1,5, niezależnie do szerokości geogra-

ficznej (50 przypadków na 10 milionów mieszkańców). Forma sporadyczna stanowi 

od 90 do 95% przypadków choroby, z jedynymi potwierdzonymi czynnikami ryzyka: 

wiekiem i wywiadem rodzinnym. Postać rodzinna ALS stanowi od 5 do 10% przy-
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padków i jest głównie dziedziczona w postaci dominującej, chociaż formy recesywne, 

a nawet recesywne sprzężone z chromosomem X, również były opisane.  

Leczenie ALS opiera się na mechanizmach molekularnych będących u podłoża 
choroby. Jednym z proponowanych mechanizmów leżących u podłoża rozwoju ALS 

jest ekscytotoksyczność glutaminianu. Wynika ona z jego nadmiernej stymulacji post-

synaptycznych receptorów NMDA i AMPA, co powoduje nadmierny wewnątrzkomórkowy 

napływ kationów wapnia. Po dostaniu się do wnętrza komórki zjonizowany wapń akty-
wuje wiele enzymów, do których zaliczamy między innymi fosfatazy, proteazy, lipazy 

oraz endonukleazy. Zmieniają one konstelację białek i lipidów błon komórkowych, ge-

neruję wolne rodniki tlenowe (ROS, ang. Reactive Oxygen Species) i uszkadzają mito-
chondria. W płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF, ang. Cerebrospinal Fluid) pacjentów 

z ALS zanotowano podwyższone stężenie glutaminianu [1], zapewne będące konsekwencją 

obniżonych wartości pobudzającego transportera aminokwasów 2 (excitatory amino 
acid trans-porter 2), który znajduje się na powierzchni astrocytów i w normalnych 

warunkach odpowiada za szybkie usuwanie glutaminianu ze szczeliny synaptycznej.  

Kolejną podejrzewaną przyczyną rozwoju ALS są wolne rodniki tlenowe. Mutacje 

w enzymie dysmutazy nadtlenkowej 1 skutkują nadmierną produkcją rodników hydroksy-
lowych, a także nadmierną nitracją tyrozyny, co powoduje zawyżoną aktywację komórek 

mikrogleju.  

2.1. Riluzol 

Riluzol jest obecnie jedynym potwierdzonym lekiem przedłużającym życiem w ALS 
[2]. Działa on antagonistycznie w stosunku do glutaminianu za pośrednictwem trzech 

odrębnych mechanizmów: hamuje wyrzut glutaminianu, niekompetycyjnie blokuje wpływ 

glutaminianu na receptor N-metyl-D-asparaginianowy (NMDA), a także bezpośrednio 

blokuje napięciowo-zależne kanały sodowe. Przeżywalność pacjentów z ALS w 12. 
Miesiącu od rozpoznania choroby była znacząco wyższa dla tych otrzymujących Riluzol 

w porównaniu z placebo (74 vs. 58%), nawet w przypadku ALS o opuszkowym początku 

(73 vs. 35%) [2]. 

2.2. Edaravon 

Jak wspomniano wczęsniej, ROS są również uważane za jeden z patomechanizmów 

rozwoju ALS. Edaravon uznawany jest za zmiatacza wolnych rodników, przez co chroni 

komórki przed stresem oksydacyjnym. Z uwagi na jego współczynnik dysocjacji, wyno-
szący 7.0, w warunkach fizjologicznych występuje w dwóch formach: zdysocjowanej – 

hydrofilowej oraz niezdysocjowanej – lipofilowej. Dzięki temu edaravon chroni 

komórki przed wolnymi rodnikami rozpuszczalnymi w wodzie takimi jak witamina C, 

a także przed wolnymi rodnikami rozpuszczalnymi w tłuszczach, takimi jak witamina E 
czy peroksylowymi rodnikami lipidowymi (LOO-). W październiku 2014 r. zakończono 

prowadzenie otwartego randomizowanego badania III fazy, ze 137 uczestnikami, którzy 

poddani byli sześciu cyklom edaravonu (48-tygodniowe badanie MCI-186). Wynikiem 
było prawie niewykrywalne stężenie markera stresu oksydacyjnego 3-nitrotyrozyny 

w płynie mózgowym uczestników po szóstym cyklu [3]. Co więcej, badanie również 

pokazało znaczące spowolnienie postępu choroby, jeśli terapia edaravonem została roz-
poczęta we wczesnym okresie od zaistnienia objawów klinicznych choroby (do 12 mie-

sięcy). Jedynym z kryteriów włączenia do badania był czas trwania choroby nie dłuższy 
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niż 2 lata, a także całkowita niezależność w czynnościach życia codziennego. Baumann 

i wsp. [4] udowodnili, że okres półtrwania dolnych motoneuronów wynosi ok. 1 roku, a 

ich ilość wykładniczo maleje w ALS. To oznacza, że liczba motoneuronów rok po 
wystąpieniu pierwszych objawów jest już zredukowana o połowę. Dlatego tak ważne 

jest wczesne rozpoznanie choroby i włączenie leczenia. 

2.3. ONO-2506PO (kwas arundynowy – homolog kwasu walproinowego) 

Kwas arundynowy jest uznawany za neuroprotekcyjny z uwagi na jego właściwości 

ochronne komórek glejowych. Moduluje aktywację astrocytów poprzez hamowanie 
astrocytarnej produkcji białka S-100β indukujacego śmierć neuronów. Kwas arundy-

nowy był również testowany w chorobach neurodegeneracyjnych takich jak choroba 

Alzheimera, Parkinsona czy w ostrym udarze niedokrwiennym. W grudniu 2008 r. zakoń-
czono wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo 

badanie na 420 uczestnikach, które porównywało skuteczność i bezpieczność ONO-

2506P0 w porównaniu do placebo u pacjentów zdiagnozowanych z ALS, u których 
osłabienie mięśiowe stwierdzone zostało do 14 miesięcy przed randomizacją. Dla całej 

grupy pacjentów nie było statystycznie znaczącej różnicy we wpływie na funkcję odde-

chową pomiędzy grupą leczoną ONO-2506P0 i placebo. Analizy obu populacji zostały 

przeprowadzone oddzielnie, z podgrupą o krótszym czasie trwania choroby (pacjenci 
z poczatkiem objawów w ciągu ostatniego roku) oraz podgrupą o dłuższym czasie trwania 

choroby. W podgrupie z krótszym stażem chorobowym wykazano, że ONO-2506P0 był 

nadrzędny do placebo w prewencji deterioracji oddechowej, a także miał korzystny wpływ 
na inne testy funkcjonalne oceniane w ALS. W podgrupie o dłuższym czasie trwania 

choroby ONO-2506P0 miał efektywność podrzędną do placebo. 

2.4. Przeszczep mezenchymalnych komórek macierzystych wydzielających 

czynnik neurotroficzny (mesenchymal stem cells secreting neurotrophic 

factor, MSC-NTF) 

Neurotroficzne czynniki wzrostu (NTFs, ang. neurotrophic growth factors) wydłużają 
przeżywalność motoneuronów w ALS. Co więcej, mezenchylmalne komórki macie-
rzyste (MSCs, ang. mesenchymal stem cells) hamują aktywację mikrogleju [5], poprzez 
przeprogramowanie ich do fenotypu M2 charakteryzującego się zwiększoną aktywnością 
fagocytarną i produkcją markerów przeciwzapalnych. Dodatkowo wykazano immuno-
modulujące właściwości MSC-TNF poprzez ich wpływ na zwiększenie liczby limfo-
cytów T regulatorowych (CD4+CD25+) [5]. Co więcej, zalety terapii MSC wynikają rów-
nież z ich skutku zwiększenia NFTs, głównie glejopochodnego czynnika neurotroficznego 
(GDNF, ang. glial-derived neurotrophic factor) oraz zasadowego fibroblastycznego 
czynnika wzrostu (FGF, ang. basic fibroblast growth factor), powodujących umiarkowaną 
stabilizację choroby. Kilka badań faz 1/2 oraz 2a dotyczyło dooponowej, domięśniowej 
lub połączonej (dooponowo-domięśniowej) podaży autologicznych komórek MSC-
NFT. Podaż dooponowa (lub dooponowo-domięśniowa) redukowała wynik ALSFRS R, 
a także poprawiała wymuszoną pojemność życiową (FVC, ang. Forced Vital Capacity), 
co nie zostało potwierdzone w grupie leczonej domięśniowo. Zaobserwowano jednak 
wolniejszą redukcję masy mięśniowej w ramieniu, do którego podawano domięśniowy 
preparat, co może sugerować lokalny efekt neurotroficzny. W związku z tym można 
przypuszczać, że podaż dooponowa komórek, która bezpośrednio zbliża je do dolnych 
motoneuronów, potencjalnie mogłaby dawać korzystny efekt neuroprotekcyjny. 
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2.5. Wysokie dawki metylokobalaminy 

W ALS, jednym z czynników sprzyjających degenreacji neuronów jest akumulacja 

homocysteiny. Metylokobalamina jest donorem grupy metylowej służącym remetylacji 

homocysteiny, co skutkuje obniżeniem stężenia homocysteiny, tym samym hamując 
neurodegenerację. Co więcej, metylokobalamina aktywuje zewnątrzkomórkowe kinazy 

1 i 2, które stymulują wzrost neuronów. Ponadto, metylokobalamina chroni neurony 

przed toksycznością glutaminianu [6]. W długoterminowym, podwójnie zaślepionym, 

kontrolowanym badaniu II oraz III fazy badacze randomowo przypisali 373 pacjentów 
obciążonych ALS do trzech grup: placebo, 25 mg metylokobalaminy lub 50 mg metylo-

kobalaminy. Po 182 tygodniach, w lipcu 2014 r., nie wykryto statystycznie istotnych 

różnic w celach pierwszorzędowych (czas do śmierci lub czas do pełnego wspomagania 
mechanicznego) pomiędzy żadną grupą. Jednak długoteminowa analiza post hoc 

u pacjentów zakwalifikowanych do badania w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia pierw-

szych objawów, przeprowadzona w marcu 2017 r. na 135 pacjentach, wykazała dłuższe 
okresy czasu do obu celi pierwszorzędowych, jak również redukcję w ALSFRS-R. 

2.6. Rapamycyna 

Rapamycyna hamuje szlak mTOR (mechanistic target of rapamycin). Szlak ten jest 

kinazą serynowo-treoninową, która reguluje wzrost, ruchomość, proliferację, syntezę 

białek, autofagię oraz transkrypcję komórkową. Co więcej, mTOR jest kluczową 
komponentą dwóch odrębnych kompleksów białkowych: kompleksu mTOR 1 i mTOR 

2. Dodatkowo kompleks mTOR 2 funkcjonuje jako kinaza tyrozynowa, która aktywuje 

receptory insulinowe oraz receptory wzrostu insulinopodobne. Poza tym, mTOR 2 
kontroluje i utrzymuje cytoszkielet aktynowy. 

Proteinopatia związana z TDP-43 jest wyznacznikiem ponad 95% sporadycznych 

postaci ALS [7, 8]. Powoduje powstawanie wewnątrzkomórkowych substancji streso-

wych, tym samym przyczyniając się do rozwoju ALS. Zahamowanie mTOR 1 przez rapa-
mycynę stymuluje procesy autofagii przez tworzenie autofagosomów, które odpowie-

dzialne są za usuwanie patologicznie zagregowanych białek [9, 10]. W wieloośrodkowym 

(8 ośrodków ALS we Włoszech), podwójnie zaślepionym, placebo-kontrolowanym 
badaniu klinicznym II fazy rapamycyna zmniejszyła śmierć neuronalną i ilość wtrętów 

TDP-43. Dodatkowo mTOR hamuje aktywację limfocytów Treg. W związku z tym można 

stwierdzić, że hamowanie mTOR1 przez rapamycynę nie tylko wydłuża przeżycie limfo-
cytów Treg, ale również zwiększa ich ilość, tym samym spowalniając progresję ALS [11].  

2.7. Rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (rhIGF-1) 

RhIGF-1 wywiera działanie troficzne na regenerację neuronów zarówno w centralnym, 

jak i obwodowym układzie nerwowym [12]. Stymuluje on produkcję białek w neuronach, 

komórkach glejowych, oligodendrocytach oraz w komórkach Schwanna, przyczyniając 
się w ten sposób do zwiększenia przeżywalności neuronów oraz hamowania ich apoptozy. 

Ciekawostką jest, że zmniejszona ilość czynnika IGF-1, spowodowana na przykład 

mutacją, skutkowała mikrocefalią i upośledzeniem umysłowym [13, 14]. IGF-1 chroni 
neurony przed czynnikami apoptotycznymi na poziomie mitochondriów [15]. Vincent 

i wsp. [12] wykazali, że poprzez swój wpływ na MAPK, dobrze znanego markera różnych 

szlaków wewnątrzkomórkowych [16], oraz na szlaki PI-3K/Akt, podaż IGF-1 wywierała 
efekt ochronny i stymulujący na neurony, zarówno dawko-, jak i czasowozależny. 
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W ALS poziom IGF-1 jest zredukowany, co sugeruje jego ważne znaczenie w tej chorobie 

[17]. W dwóch randomizowanych badaniach klinicznych pacjenci z definitywnym lub 

prawdopodobnym ALS – według kryteriów El Escorial – otrzymywali rhIGF-1 lub placebo. 
Łączona analiza z obu badań wykazała spowolnienie postępu choroby po 9 miesiącach 

leczenia, co sugeruje, że rhIGF-1 może być umiarkowanie efektywny w terapii ALS. Nie-

stety, obecnie dostępne dane nie są wystarczające do wyciągnięcia pewnych wniosków [18]. 

2.8. Implikacje kliniczne 

W chwili obecnej jedyny znany lek wydłużający przeżycie u pacjentów z ALS to 
riluzol. Chociaż edaravon może poprawiać jakość życia poprzez redukcję spadku 

ALSFRS-R, aby wywoływał efekt terapeutyczny powinien być wdrożony do 12 miesięcy 

od wystąpienia pierwszych objawów, co często bywa niemożliwe z uwagi na trudności 
diagnostyczne w pierwszych etapach choroby. W związku z tym nowe metody leczenia 

powinny raczej skupiać się na naprawie zdegenerowanych neuronów, a nie na prewencji 

ich zniszczenia. Taki mechanizm działania posiadają mezenchymalne komórki macie-
rzyste wydzielające neurotroficzny czynnik wzrostu, który hamuje aktywację mikrogleju 

powodowaną przez limfocyty T regulatorowe, tym samym stymulując produkcję cytokin 

przeciwzapalnych. Wysokie dawki metylokobalaminy aktywują zewnątrzkomórkowe 

kinazy 1 i 2 regulowane sygnałem, co stymuluje wzrost neuronów. Obniża ona również 
poziom homocysteiny, co redukuje degenerację neuronów. Rapamycyna hamuje pro-

dukcję wewnątrzkomórkowych granul stresowych, wzmagając przeżycie neuronów. Rh 

IGF-1 chroni mitochondria neuronalne przed apoptozą i może być umiarkowanie efek-
tywny w leczeniu ALS. 

3. Przyszłe kierunki 

Niektóre leki obecnie testowane w badaniach klinicznych zostały przedstawione poniżej. 

• Arymoklol – białka szoku termicznego są odpowiedzialne za naprawę białek, tym 

samym wykazując działanie cytoprotekcyjne. Motoneurony wydają się mieć wysoki 
próg pobudliwości dla aktywacji szlaku białek szoku termicznego. Terapia myszy 

z użyciem arymoklolu wydłużała ich przeżycie o 22%. Badanie przeprowadzone na 

38 pacjentach obciążonych ALS z mutacją SOD1 z użyciem arymoklolu wykazało 

obiecujące rezultaty. Niestety, z uwagi na niewielką ilość uczestniczących pacjentów 
jego przydatność nie jest na tę chwilę znacząca klinicznie.  

• Terapia genowa – za pośrednictwem transportu wstecznego wektora adenowiruso-

wego dostarczano IGF-1 bezpośrednio do dotkniętych mieśni oddechowych i mięśni 

kończyn. Ta metoda opóźniła rozwój objawów i wydłużyła przeżycie o 30% w modelu 
przedklinicznym oraz o 18% w modelu objawowym myszy z mutacją SOD1. Co 

więcej, udowodniono, że niskie poziomy naczyniowego nabłonkowego czynnika 

wzrostu (VEGF, ang. Vascular Epithelial Growth factor) u myszy mogą dawać objawy 

ALS, tym samym powodując zespół ALS-podobny. VEGF jest niezbędny do angio-
genezy, a także posiada właściwości neuroprotekcyjne. Podaż dokomorowa genu 

VEGF w transgenicznych myszach spowolniła wystąpienie pierwszych objawów 

choroby oraz inwalidztwa, a także poprawiła funkcje motoryczne. Kolejne podejście 
do terapii genowej uwzględnia podaż antysensownych oligonukleotydów celem 

wyciszenia zmutowanych genów. Ta strategia obejmuje konkretne sekwencje RNA, 
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do których komplementarnie przyłączają się oligonukleotydy, hamując ich trans-

lację i produkcję ich białek.  

• Lit – lit wywiera działanie neuroprotekcyjne poprzez redukcję poziomu rodziny 

białek Homer 1b/c. Mutacje genu SOD1 są obecne w około 20% postaci dziedzicz-
nych ALS. Mutacja SOD1 93A indukowała wzrost zarówno mRNA, jak i białka 

Homer 1b/c, które jest powszechnie obecne w centralnym układzie nerwowym. Akty-

wuje ono białko Bax, które z kolei stymuluje neuronalne szlaki proapoptotyczne. 

Z kolei wyciszenie Homer 1b/c chroniło neurony obciążone mutacją SOD1 przed 
apoptozą poprzez zwiększenie ilości antyapoptotycznego białko Bcl-2 [19]. Co 

więcej, w jednym badaniu wykazano, że politerapia litem i kwasem walproinowym 

znacząco wydłużyła przeżycie i wywarła efekt neuroprotekcyjny u pacjentów 
z postacią sporadyczną ALS [20]. Badanie in vitro wykazało, że ekspresja mRNA 

Homer 1b/c była znacząco zredukowana po terapii litem i walproinianem [19]. 

Dodatkowo antyapoptotyczne białko Bcl-2 było zwiększone, a proapoptotyczne Bax 
zmniejszone. Co więcej, analiza retrospektywna trzech randomizowanych badań 

z użyciem litu w ALS wykazało, że u niewielkiej grupy pacjentów homozygotycz-

nych dla allelu C pojedynczego polimorfizmu nukleotydowego (SNP, ang. Single 

Nucleotide Polymorphism) w genie UNC13A efektywność leku mogła zostać 
przeoczona [21].  

• Antyoksydanty – stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju ALS, gdyż wolne 

rodniki tlenowe powodują peroksydację lipidów, uszkodzenie cytoszkieletu i uszko-

dzenie mitochondriów. Jak wspomniano wcześniej, są dowody z randomizowanych 
kontrolowanych badań, że antyutleniacz edaravon niekiedy spowalnia progresję 

ALS. Jednak randomizowane badania kliniczne nie potwierdziły tego efektu dla 

innych antyutleniaczy. Co najmniej 2 badania z witaminą E nie wykazały statystycz-
nie znaczącego wydłużenia przeżycia w ALS, zarówno w dawce 500 mg podawanej 

2 razy dziennie, jak i w dawce 5000 mg raz dziennie. W innym randomizowanym 

badaniu klinicznym z użyciem N-acetylocysteiny (NAC), będącej zmiataczem wol-

nych rodników, nie wykazano znaczącej różnicy w progresji ALS pomiędzy grupą 
leczoną i placebo [21].  

• Immunosupresja – uważa się, że za rozwój ALS odpowiadają procesy neurozapalne 

[22]. W styczniu 2016 r. 31 pacjentów z ALS zostało zakwalifikowanych do  

15-miesięcznego otwartego badania II fazy z użyciem basiliksimabu, takrolimusu, 
mykofenolanu mofetylu i prednizonu. Nie zaobserwowano różnicy w nachyleniu 

krzywej spadku ALSFRS-R przed i w trakcie leczenia. Analizy markerów immuno-

logicznych nie wykazały zmian w obwodowych populacjach limfocytów T regula-

torowych przed oraz w trakcie leczenia. Jedyną zauważalną zmianą był spadek 
interleukiny 2 (IL 2) w CSF pacjentów po leczeniu w porównaniu z okresem przed 

rozpoczęciem terapii. Jednak dalsze badania są niezbędne do zrozumienia, jak mani-

pulacje na układzie immunologicznym wpływają na progresję ALS. 

• Wlewy limfocytów T regulatorowych i interleukiny 2 – pilotażowe otwarte badanie 
kliniczne, do którego jeszcze nie rozpoczęto naboru, będzie polegało na podaży 
4 infuzji preparowanych limfocytów Treg z następczym trzykrotnym podskórnym 
podawaniem IL 2 (2 x 105 IU/m2) w ciągu tygodnia przez 52 tygodnie. Co miesiąc 
będą przeprowadzane analizy pacjentów poprzez ich ocenę walidowanymi skalami 
ALS, takimi jak ALSFRS-R oraz skala Appel oceniająca siłę mięśniową, wydolność 
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układu oddechowego, codzienne funkcjonowanie i stopień niepełnosprawności. 
Analizy będą również zawierały wywiad, badanie fizykalne, EKG, podstawowe 
badania laboratoryjne (morfologia, biochemia, enzymy wątrobowe, T4 i TSH), 
rozszerzone badania laboratoryjne (limfocyty T regulatorowe wraz z analizami ich 
supresji, Th1, Th17, FoxP3 RNA). 

• Modulatory kwasu gamma aminobutyrynowego (GABA) – dysregulacja GABA 
przyczynia się do rozwoju ALS. GABA antagonizuje efekty glutaminianu, którego 
nadprodukcja jest najpewniej odpowiedzialna za uszkodzenie motoneuronów w ALS 
[23]. Podwójnie zaślepione randomizowane badania z gabapentyną, baklofenem lub 
innymi modulatorami GABA zostały porównane do terapii placebo lub braku 
terapii. Efekt leczenia mierzono poprzez przeżycie w ciągu 1 roku od kwalifikacji 
do badania. Oceniane badania wykazały, że gabapentyna nie wpływa na długość 
przeżycia w ALS, a także nie spowalnia utraty siły mięśniowej czy wydolności 
oddechowej, będąc tym samym nieefektywna w terapii ALS.  

4. Podsumowanie 

Obecnie wiadomo, że tylko 1 lek – riluzol – ma klinicznie udowodnione wydłużenie 
przeżycia u pacjentów z ALS do kilku miesięcy. Jeśli leczenie zostanie wdrożone późno, 
lek ma już tylko niewielką frakcję pozostałych motoneuronów do ochrony. Niestety, 
z uwagi na konieczność przeprowadzania szerokiej diagnostyki różnicowej rzadko kiedy 
możliwe jest rozpoczęcie terapii ALS w początkowym stadium choroby. Obecnie najbar-
dziej obiecująca metodą leczenia wydaje się być przeszczep mezenchymalnych komórek 
macierzystych. Jednak niezbędne są kolejne badania mające na celu poszukiwanie 
nowych metod wydłużania okresu półtrwania tych komórek, co wydłużyłoby również ich 
efekt neuroprotekcyjny.  
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Stwardnienie zanikowe boczne – podejście terapeutyczne 

Streszczenie 
Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis) jest postępującą chorobą neurodege-
neracyjną obejmującą zarówno górny motoneuron (UMN) z objawami wygrórowanych odruchów ścięgni-
stych, objawem Hoffmanna lub Babińskiego, klonusami, jak i dolny motoneuron (LMN), którego uszkodzenie 
może spowodować slabość i zaniki mięśniowe oraz fascykulacje. 90-95% postaci ALS to postaci sporadyczne, 
natomiast 5-10% to postaci występujące rodzinnie. Obie formy (sporadyczna i dziedziczna) posiadają wspólny 
molekularny mechanizm końcowy: mutacje w genach białek jądrowych TDP-43 oraz FUS. Te mutacje 
skutkują nieprawidłowym procesem degradacji mRNA, mutacjami typu gain of function w enzymie SOD1 
powodującymi wewnątrzkomórkową hiperoksydację, a także nadmierną aktywację komórek mikrogleju 
i astrogleju. Prowadzą one do nadmiernego wzrostu stężenia glutaminianiu w komórce, co pobudza kaskadę 
apoptozy, dearanżację struktury cytoszkieletu, ucisk aksonów i dysfukncję mitochondriów.  
Celem tego artykułu jest przedstawienie domniemanych mechanizmów molekularnych będących u podłoża 
rozwoju ALS, a co za tym idzie odpowiadających im metod leczenia. Oprócz riluzolu czy edaravonu –  
leków znanych i stosowanych w leczeniu ALS już od wielu lat, przeprowadzono badania kliniczne z bardzo 
wysokimi dawkami metylokobalaminy, przeszczepem mezenchymalnych komórek macierzystych, lekami 
immunosupresyjnymi, modulatorami GABA albo rekombinowanym ludzkim insulinopodobnym czynnikiem 
wzrostu 1 (rhIGF-1), tym samym dając światło nadziei na możliwość wyleczenia, zatrzymania lub chociażby 
spowolnienia postępu choroby.  
Słowa kluczowe: stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. amyotrophic lateral sclerosis), riluzol, 
edaravon, wysokie dawki metylokobalaminy, kwas arundynowy, przeszczep mezenchymalnych komórek 
macierzy-stych, rapamycyna 

Amynotrophic lateral sclerosis – a therapeutic approach 

Abstract 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disorder defined by evidence of 
both lower motor neuron disease (weakness, wasting, fasciculation) and upper motor neuron disease 
(hyperactive tendon reflexes, Hoffmann sign, Babinski sign, or clonus) in the same limbs. The sporadic forms 
account for 90-95 % of ALS cases, while the familial ALS forms for 5-10%. Both ALS forms share the 
same final molecular mechanisms: mutations of TDP43 and FUS nuclear proteins leading to altered mRNA 
processing, SOD 1 enzyme gain of function mutations causing intracellular hyperoxidation, activation of 
microglial and astroglial inflammatory responses, excessive glutamate levels initiating apoptosis cascades, 
cytoskeletal dearrangements causing axonal strangulation, and mitochondrial dysfunction. The aim of this 
article is to put forth the possible ALS pathological mechanisms to investigate the newest ALS therapeutic 
options. Apart from the already practiced disease-modifying treatment, such as riluzole and edaravone, trials 
concerning ultra-high-dose methylcobalamin, mesenchymal stem cells transplantation, immunosuppression, 
GABA modulators, or recombinant human insulin-like growth factor I (rhIGF1) have recently been carried out. 
Keywords: amyotrophic lateral sclerosis (ALS), riluzole, edaravone, ultra-high-dose methylcobalamin, 
arundic acid, mesenchymal stem cell transplantation, rapamycin 
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w etiopatogenezie choroby Alzheimera 

1. Wprowadzenie 

Choroba Alzheimera (AD, ang. Alzheimer’s disease) jest postępującym, nieodwra-
calnym zaburzeniem zwyrodnieniowym mózgu, które charakteryzuje się utratą pamięci, 

upośledzeniem funkcji neuropoznawczych, obniżeniem jakości życia rodzinnego i spo-

łecznego, w konsekwencji mogącym prowadzić do śmierci [1]. Rozpowszechnienie tej 

choroby wciąż rośnie, co związane jest pośrednio ze wzrostem długości życia populacji 
ludzkiej. 

Etiologia AD nie jest do końca poznana [2]. Najprawdopodobniej czynnikami predys-

ponującymi do rozwoju choroby są czynniki genetyczne i środowiskowe. Największą 
determinantą w rozwoju choroby jest zaawansowany wiek, w którym układ immunolo-

giczny charakteryzuje się obniżoną sprawnością, co może przyczynić się do dysbiozy 

mikroorganizmów gospodarza. Zła higiena jamy ustnej i wysoki wskaźnik płytki nazębnej 
może wynikać z obniżonej sprawności manualnej i neuropoznawczej osób dotkniętych 

AD [3]. Przeciętny stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów z AD jest niższy w porównaniu 

z osobami zdrowymi [4]. Występuje coraz więcej dowodów na istnienie korelacji między 

zapaleniem przyzębia a AD. Zapalenie przyzębia jest chorobą zapalną, która wywołana 
jest dysbiotyczną mikrobiotą poddziąsłową. Główną bakterią, która wywołuje zapalenie 

przyzębia jest Porphyromonas gingivalis [5]. W wyniku bakteriemii spowodowanej spoży-

waniem niewłaściwie dobranych pokarmów lub zwykłymi czynnościami pielęgnacyj-
nymi jamy ustnej może dojść do transportu mikroorganizmów do mózgu. Porphyromonas 

gingivalis posiada zdolność tworzenia pęcherzyków wypełnionych proteazami – 
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gingipainami, które rozkładają cytokiny i tym samym obniżają poziom stanu zapalnego. 

Niestety, w mózgu występuje białko tau, które wykorzystują jako substrat, w wyniku 

czego powstaje produkt neurotoksyczny. Przyczynia się on do pogłębienia AD. Proteazy 
produkowane przez Porphyromonas gingivalis mogą być wchłaniane przez neurony. 

Transport proteaz pomiędzy komórkami nerwowymi powoduje rozwój infekcji i pogor-

szenie funkcji poznawczych [6]. Stan zapalny neuronów może zostać zapoczątkowany 

przez mediatory prozapalne, takie jak: IL-1β, IL-6 i czynnik martwicy nowotworu TNF-α. 
Kolonizacja mediatorów w płytkach amyloidowych zarówno ludzkiego, jak i zwierzę-

cego mózgu prowadzi do śmierci komórek nerwowych [2, 5]. Z najnowszych badań 

wynika, że leczenie choroby przyzębia i zmniejszenie ilości biofilmu bakteryjnego może 
stanowić profilaktykę AD [6]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było zebranie wyników najnowszych publikacji dotyczących bakterii 

Porphyromonas gingivalis w patogenezie choroby Alzheimera, jak również wyjaśnienie 
znaczenia sposobu żywienia dla występowania bakterii Porphyromonas ginigvalis 

w organizmie człowieka.  

3. Metody badawcze 

Bazy danych PubMed i Google Scholar zostały przeszukane pod kątem artykułów 

(opublikowanych od czasu powstania do lipca 2022 r.) dotyczących choroby Alzheimera, 
bakterii Porphyromonas gingivalis, żywienia mającego wpływ na Porphyromonas 

gingivalis, żywienia w chorobie Alzheimera w języku polskim i angielskim. Korzystano 

również z literatury naukowej poświęconej mikrobiologii i literatury omawiającej zagad-
nienie choroby Alzheimera. 

4. Choroba Alzheimera 

4.1. Epidemiologia 

Obecnie na całym świecie ok. 50 milionów osób cierpi na AD [7]. W Stanach Zjedno-
czonych żyje 6,5 miliona osób z AD i liczba ta może podwoić się do 2060 roku, kiedy 

to według prognoz wyniesie 13,8 miliona chorych [8]. 

W 2019 roku w USA AD stanowiła szóstą (i piątą wśród osób w wieku 65 lat 
i starszych) pod względem częstości przyczynę zgonów, powodując śmierć 121 499 

pacjentów [8]. W Europie liczba zgonów z powodu AD wśród pacjentów w wieku ≥50 lat 

wzrosła ponad dwukrotnie od 1994 roku (41 255 zgonów) do 2013 roku (86 822 zgony) 

[9]. 
Aktualnie liczba osób z AD w Polsce przekracza 300 000. Prognozuje się, że do roku 

2050 liczba chorych potroi się i będzie oscylować w granicach około miliona [10]. 

Tak olbrzymia zachorowalność niesie ze sobą konsekwencje społeczne. Osoby z AD 
często wymagają opieki ze strony członków rodziny, co zwiększa ryzyko negatywnych 

skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym zaburzeń emocjonalnych 

u opiekunów [8]. 
AD powoduje także olbrzymie konsekwencje ekonomiczne. Zgodnie z szacunkami 

w 2021 roku w USA ponad 11 milionów krewnych oraz innych osób zapewniło chorym 
z AD i innymi rodzajami demencji opiekę o łącznej wartości 271,6 miliarda dolarów [8]. 
Szacuje się, że w 2022 roku w USA łączny koszt opieki zdrowotnej, opieki długo-
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terminowej i usług hospicyjnych dla osób z demencją w wieku powyżej 65 lat wyniesie 
321 miliardów dolarów [8]. Koszty opieki nad chorymi z AD obciążają amerykańską 
gospodarkę bardziej niż opieka nad osobami z chorobami nowotworowymi czy 
chorobami układu krążenia [11]. 

Należy pamiętać, że powyższe dane nie oddają w pełni skali problemu, ponieważ 
przypuszcza się, że ponad połowa osób z otępieniem spowodowanym przez AD pozo-
staje niezdiagnozowana [12]. 

4.2. Patogeneza AD 

Istnieje kilka hipotez na temat patogenezy AD. Najpopularniejsze teorie mówią 
o kumulowaniu się w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) toksycznych oligomerów 
β-amyloidu (Aβ) oraz splątków neurofibrylarnych (NFTs, ang. neurofibrillary tangles) 
składających się z hiperfosforylowanego białka tau [13-15]. 

Aβ powstaje z białka prekursorowego amyloidu (APP, ang. amyloid precursor protein) 
po rozszczepieniu najpierw w miejscu β, a później γ. W modyfikacjach tych biorą udział 
odpowiednie sekretazy [16]. Aβ może występować w dwóch postaciach: Aβ40 (która 
nie powoduje patologicznych nagromadzeń) oraz w produkowanej przez komórki 
mikrogleju i astrocyty postaci hydrofobowej Aβ42 (tzw. białka amyloidogennego). Ta 
druga forma jest głównym składnikiem oligomerów (blaszek amyloidowych), które 
kumulują się pozakomórkowo w OUN [14, 17]. Blaszki (płytki) amyloidowe aktywują 
komórki glejowe (mikroglej, astrocyty) oraz limfocyty i makrofagi, które – produkując 
reaktywne formy tlenu i cytokiny prozapalne – mogą zarówno prowadzić do hiperfosfo-
rylacji białka tau, jak i bezpośrednio indukować apoptozę neuronów i upośledzenie 
bariery krew–mózg [18-21]. 

Fizjologiczną rolą białka tau jest stabilizacja mikrotubul aksonów neuronalnych. 
Równowaga pomiędzy wolnym oraz związanym z mikrotubulami białkiem tau jest 
zachowana dzięki aktywności kinaz i fosfataz, które odpowiednio fosforylują i defosfo-
rylują tę proteinę. Kluczowe znaczenie mają tutaj kinaza regulująca powinowactwo 
mikrotubul (MARK), kinaza zależna od cykliny 5 (CDK5) oraz kinaza syntazy gliko-
genu 3 (GSK3) [22]. W wyniku działania Aβ, stresu oksydacyjnego, zmian zapalnych 
czy aktywności enzymów może dojść do zachwiania równowagi pomiędzy funkcją 
kinaz i fosfataz, a w konsekwencji do wewnątrzkomórkowej agregacji hiperfosforylo-
wanej formy białka tau. Skutkuje to upośledzeniem funkcji mikrotubul, transportu 
aksonalnego lub rozpadem cytoszkieletu i degradacją neuronów [14, 23, 24]. 

Zmiany w neuronach i synapsach skutkują atrofią w różnych obszarach mózgu 
i zaburzeniem przekaźnictwa cholinergicznego, glutaminergicznego, noradrenergicz-
nego, dopaminergicznego oraz serotoninergicznego [25]. 

Trwają dyskusje nad czynnikami ryzyka oraz czynnikami ochronnymi w AD. Pewny 
jest negatywny wpływ podeszłego wieku oraz czynników genetycznych (dziedziczność 
choroby szacuje się na 60-80%) [26, 27]. Czynnikami ryzyka są prawdopodobnie spadek 
masy ciała i wartości ciśnienia tętniczego w wieku starszym oraz nadmierne spożycie 
alkoholu [26, 28]. Do czynników ochronnych należą wysokie wykształcenie, aktywność 
społeczna i umysłowa, ćwiczenia fizyczne, leczenie przeciwnadciśnieniowe oraz nie-
wielkie lub umiarkowane spożycie alkoholu [26]. Dyskutowany jest także wpływ żywienia, 
urazów głowy, narażenia zawodowego, suplementacji witaminami, leczenia hormonal-
nego na rozwój AD oraz stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) 
w profilaktyce tego schorzenia [26, 29]. 
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4.3. Obraz kliniczny AD i postawienie rozpoznania 

AD jest wiodącą przyczyną otępienia u osób starszych. Otępienie to zespół objawów 

klinicznych charakteryzujących się trudnościami w zapamiętywaniu, zaburzeniami mowy 

i innych funkcji poznawczych, zmianami w zachowaniu (z agresją włącznie) oraz 
upośledzeniem czynności życia codziennego [12, 26]. 

Najczęściej AD występuje w postaci sporadycznej (SAD, ang. sporadic Alzheimer's 

disease), ale kilkanaście procent pacjentów cierpi z powodu postaci rodzinnej (FAD, 

ang. familial Alzheimer's disease). Zależnie od początku objawów, można mówić 
o wcześnie rozpoczynającej się AD (EOAD, ang. early onset Alzheimer's disease), która 

występuje pomiędzy 40 a 65 rokiem życia oraz późno rozpoczynającej się AD (LOAD, 

ang. late onset Alzheimer's disease), jeśli objawy wystąpiły po 65 roku życia [14, 30]. 
Rozpoznanie AD opiera się obecnie przede wszystkim na obrazie klinicznym pacjenta. 

Pomocne jest również badanie z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego 

(MRI, ang. magnetic resonance imaging), które pozwala zobrazować zmiany o charak-
terze atrofii w mózgu, np. w obszarze hipokampa lub przyśrodkowej części płata skro-

niowego [26]. Zmiany w aktywności mózgu oraz rozwój blaszek amyloidowych można 

śledzić za pomocą badań funkcjonalnych, takich jak pozytonowa tomografia emisyjna 

(PET, ang. positron emission tomography) lub tomografia emisyjna pojedynczych fotonów 
(SPECT, ang. single photon emission computed tomography) [13, 25, 31]. 

Jedną z dróg, będącą dziś przedmiotem wielu badań, jest możliwość śledzenia rozwoju 

AD jeszcze przed wystąpieniem objawów dzięki wykorzystaniu markerów osoczowych, 
takich jak Aβ, białko tau i lekkie białko neurofilamentu (NFL, ang. neurofilament light 

polypeptide) oraz markerów obecnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), do któ-

rych należą m.in. wyżej wymienione oraz neurogranina [13, 14]. Istnieją badania kli-

niczne, w toku których u pacjentów z dziedziczoną postacią AD wykryto zmiany 
w poziomie Aβ w PMR już w wieku 25 lat, a zmiany w poziomie białka tau w PMR na 

10 lat przed wystąpieniem objawów [32]. 

4.4. Leczenie AD 

Nie istnieje specyficzna terapia AD. Obecnie stosuje się inhibitory cholinesterazy 
(donepezil, galantaminę i rywastygminę) oraz antagonistę receptora N-metylo-D-aspa-

raginianowego (memantynę), które są jednak przeznaczone do leczenia objawów 

klinicznych AD i innych demencji [16, 33]. 
Trwają intensywne badania nad nowymi lekami (zarówno tymi łagodzącymi objawy, 

jak i działającymi przyczynowo), które mogłyby poprawić stan pacjentów z AD. Należą 

do nich np. modulatory γ-sekretazy, chelatory metali (jony metali mogą nasilać agregację 

Aβ) czy immunoterapeutyki (powodujące reakcję układu odpornościowego na Aβ) [16, 
34, 35]. Terapia pacjentów z AD lekami dopaminergicznymi, np. rotigotyną, również 

przynosiła niewielkie korzystne efekty podczas badań [36]. 

5. Porphyromonas gingivalis jako patogen przyczyniający się do ryzyka 

rozwoju AD 

Porphyromonas gingivalis jest patogenem, który pełni znamienną rolę w chorobach 

przyzębia. Zmieniony zapalnie i uszkodzony nabłonek kieszonek zębowych stanowi dla 

bakterii i ich produktów wrota, którymi mogą przedostawać się do naczyń włosowatych. 
Dla osób z periodontitis ryzyko bakteriemii jest bardzo duże, ponieważ bakteriemia 
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pojawiać się może już podczas samego szczotkowania, żucia, nitkowania czy zabiegów 

higienizacyjnych stanowiących istotną część terapii tej choroby. W związku z intensyw-

nym stanem zapalnym może dochodzić do samoistnej bakteriemii nawet kilka razy 
dziennie [37]. 

5.1. Porphyromonas gingivalis 

Porphyromonas gingivalis jest Gram-ujemną pałeczką beztlenową, która występuje 

prawie wyłącznie w płytce poddziąsłowej, choć może być również izolowana z po-

wierzchni języka i migdałków podniebiennych. Czynnikami chorobotwórczości bakterii 
są fimbrie oraz otoczka. Profesor Jan Potempa wraz ze współpracownikami wyizolował 

i scharakteryzował gingipainy, będące zewnątrzwydzielniczymi enzymami proteolitycz-

nymi tych bakterii. Fimbrie z innymi komponentami komórki bakterii, w tym lipopoli-
sacharydem (LPS), stymulują układ odpornościowy gospodarza, co powoduje wzrost 

cytokin i indukcję stanu zapalnego w obrębie przyzębia. Główną właściwość proteoli-

tyczną przypisuje się gingipainom – RgpA, RGpB, Kgp. Gingipainy uczestniczą w degra-
dacji białek układu immunologicznego gospodarza, uniemożliwiając jego aktywację. To 

dzięki nim bakterie mogą rozprzestrzeniać się w organizmie i inicjować stan zapalny 

w różnych tkankach [38-42]. 

5.2. Dowody na udział bakterii w AD 

U zmarłych, u których stwierdzono AD, w mózgu wykryto obecność Porphyromonas 
gingivalis i ich LPS. Ich kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) był również stwierdzony 

w płynie mózgowo-rdzeniowym i ślinie osób, które zostały określone klinicznie jako 

pacjenci prawdopodobnie chorujący na AD. Gingipainy zostały zaś wykryte immuno-
histochemicznie w materiałach z biopsji mózgu pacjentów cierpiących na AD [38, 43]. 

Powyższe wskazuje na możliwość przenikania bakterii i jej produktów drogą krwio-

nośną do układu nerwowego. Co więcej, uważa się, że istnieją 2 drogi, którymi bakterie 

przyczyniają się do AD – pierwsza, w której drogą krwionośną rozprzestrzenia się stan 
zapalny, bez bezpośredniego kontaktu bakterii z tkanką nerwową i druga, w której to 

dochodzi do bezpośredniego kontaktu bakterii lub jej cząsteczek z tkanką nerwową, 

które docierają do mózgu przez krwioobieg bądź nerwami obwodowymi [18]. Biorąc 
pod uwagę powszechność periodontitis i niezwykle duże ryzyko bakteriemii podczas 

chorób przyzębia, rola P. gingivalis w AD jest w istocie tematem wartym uwagi. 

W chorobach przyzębia, za które odpowiada między innymi P. gingivalis, dochodzi do 
nadmiernej produkcji cytokin prozapalnych w wyniku stymulacji LPS, który przedostaje 

się przez uszkodzony i zmieniony zapalnie nabłonek. Nieleczone bądź nieskutecznie 

leczone schorzenie, w przebiegu którego P. gingivalis indukuje przewlekły stan zapalny 

z podwyższeniem poziomów cytokin i markerów uogólnionej odpowiedzi zapalnej, jak 
np. białka C-reaktywnego (CRP, ang. C-reactive protein), powoduje długotrwałe zwięk-

szenie liczby mediatorów zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją donie-

sienia na temat związku markera CRP z ryzykiem wystąpienia AD. To właśnie stan 
zapalny uważany jest za pomost łączący choroby przyzębia z AD. Obecność LPS powo-

duje także indukcję trombogenezy i zaburza układ krzepnięcia. Obecne we krwi cytokiny 

powodują zwiększenie agregacji płytek krwi, będących głównym źródłem APP, stąd 
agregacja trombocytów w naczyniach krwionośnych mózgu może prowadzić do pro-

dukcji blaszek amyloidowych. Należy zwrócić uwagę na rozwój uogólnionej reakcji 
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zapalnej, zmiany naczyniowe i oddziaływanie bezpośrednie endotoksyny na mózg. 

Istnieją przesłanki świadczące o tym, że systematyczne odkładanie się Aβ, obecnego 

w mózgach chorych na AD, może być spowodowane przewlekłym stanem zapalnym 
w mózgu, za który odpowiadać może właśnie P. gingivalis bytująca w układzie nerwo-

wym. Co więcej, ostatnimi czasy Aβ został utożsamiony z peptydem przeciwbakte-

ryjnym, zatem obecność bakterii P. gingivalis stwierdzonych w mózgu zmarłych i Aβ 

mogą być obrazem odzwierciedlającym odpowiedź immunologiczną na obecność drobno-
ustrojów w mózgu [18, 37, 38, 44]. Wykazano również, że białko tau jest substratem 

gingipain P. gingivalis. W rezultacie powstają fragmenty rozszczepionego białka tau, 

które mogą być uwalniane do mózgu. W zależności od ich wielkości, mogą być bez-
pośrednio toksyczne dla innych neuronów bądź pobierane przez inne komórki w szczeli-

nach synaptycznych podczas wychwytywania neuroprzekaźnika, wędrując w ten sposób 

od neuronu do neuronu i powodując rozprzestrzenienie się zmian patologicznych. Nie-
prawidłowa fosforylacja i gromadzenie się nieprawidłowego białka tau może zwiększać 

tempo obrotu białkiem tau i wywołać wzrost produkcji tau na drodze utrzymania home-

ostazy w neuronach zakażonych [37, 38, 45]. Bakterie P. gingivalis odpowiadają także 

za indukcję hiperfosforylacji białka tau, częściowo osłabiając aktywność fosfatazy 
białkowej 2A (PP2A) poprzez wywoływanie ogólnoustrojowego zapalenia i zapalenia 

nerwów, co przyczynia się do dysfunkcji bariery krew–mózg korelującej z patologią 

białka tau, co wykazano w badaniach na szczurach [46]. W artykule Ingara Olsena i wsp., 
autorzy wspominają, że ich jeszcze nieopublikowane badania in vitro wskazują, iż pro-

teazy Rgp bakterii P. gingivalis są zdolne do zaburzania komunikacji między komór-

kami. Czynniki te mogą powodować, że bariera krew–mózg staje się przepuszczalna dla 

endotoksyn i może narażać komórki nerwowe na działanie mediatorów zapalnych [47]. 

5.3. Inne bakterie bytujące w jamie ustnej, przyczyniające się do rozwoju AD 

W mózgu chorych na AD poza bakterią P. gingivalis stwierdzono również obecność 

bakterii Treponema denticola. Krętek ten należy razem z P. gingivalis do głównych 

patogenów przewlekłego zapalenia przyzębia. Miklossy sugerował współzakażenie 
kilkoma krętkami w AD, w tym odmianami bytującymi w jamie ustnej – T. socranskii, 

T. pectinovorum, T. denticola, T. medium, T. amylovorum i T. maltophilum [48]. 

6. Wpływ żywienia na bakterie Porphyromonas gingivalis 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwować można znaczy rozwój 
dziedziny periodontologii [49]. Poznane zostało wiele mechanizmów i roli patogenów 

w etiologii zapalenia przyzębia [50], co powinno pobudzać do refleksji na temat niedo-

cenianego czynnika ryzyka chorób przyzębia, wywoływanego przez Porphyromonas 

gingivalis, jakim jest dieta [51]. Aktualne wyniki badań pozwalają na wskazanie kon-
kretnych pokarmów i ich składowych chroniących przed rozwojem P. gingivalis w jamie 

ustnej. Przykład takich substancji mogą stanowić polifenole pozyskane z jabłek oraz 

chmielu, które promują regenerację tkanek zajętych przez P. gingivalis poprzez zmniej-
szanie aktywności RgpA oraz KgpA o 70-95%. Dodatkowo mają działanie zmniejsza-

jące cytotoksyczność P. gingivalis bez działania bakteriobójczego [52]. Kolejnym 

przykładem substancji wykazujących inhibicyjny wpływ na najważniejszy periodonto-
patogen [39] są polifenole wyizolowane z zielonej herbaty (Camellia sinensis) – katechiny 

(głównie galusan epigallokatechiny – EGCG), które całkowicie hamują wzrost 
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P. gingivalis oraz uniemożliwiają adhezję bakterii do komórek nabłonka [53, 54]. 

Dodatkowo mają działanie supresorowe na ekspresję genów P. gingivalis [54]. Istnieją 

publikacje na temat olejków eterycznych (kamforowy, 1,8-cyneolowy i werbenonowy) 
pozyskiwanych z Rosmarinus officinalis, które w stężeniu 1000 µg/ml wykazują 

hamujący wpływ na rozwój P. gingivalis in vitro [55, 56]. Badanie z 2019 roku odnośnie 

do P. gingivalis potwierdziło, że oleaceina zawarta w owocach Olea europaea (oliwki 

europejskiej) posiada silne właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne [57]. 
W wielu publikacjach opisano protekcyjne działanie witaminy C na fibroblasty dziąsłowe – 

hamując apoptozę oraz promując utrzymanie funkcji komórek poddanych działaniu 

P. gingivalis [58, 59]. Inne szczepy bakteryjne zawarte w produktach żywnościowych 
mogą działać antagonistycznie w stosunku do P. gingivialis. Przykładem mogą być 

szczepy bakteryjne Lactobacillus delbruckeii STYM1 oraz GVK1 wyizolowane z dostęp-

nych jogurtów. Wykorzystują one wiele mechanizmów służących hamowaniu rozwoju 
innych kultur bakterii. Jednym z nich jest produkcja i wydzielanie H2O2 oraz bakteriocyn 

[60]. Metyloglioksal zawarty w miodzie w odpowiednim stężeniu wykazuje działanie 

hamujące na wzrost planktonowych P. gingivalis, natomiast nie ma wpływu na bakterie 

zawarte w biofilmie [61]. Biofilm podatny jest na działanie ekstraktu z mangostanu 
właściwego, który w 100% blokuje wzrost bakterii zawartych w biofilmie [62]. Teafla-

winy zawarte w czarnej herbacie działaja supresorowo na ekspresję genów P. gingivalis, 

tym samym mogą przyczyniać się do prewencji rozwoju kultur bakterii oraz działają jako 
terapeutyk [63]. Mentolowa guma mastyksowa wykazuje działanie in vitro hamujące 

rozwój P. gingivalis bez cech hemolitycznych w porównaniu do chlorheksydyny [64]. 

Silny wpływ na rozwój bakterii mają cukry oraz nasycone kwasy tłuszczowe zawarte 

w pożywieniu [65]. Przeciwnym działaniem cechują się poliole oraz wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe [65, 66]. 

7. Podsumowanie 

Tematyka żywienia w odniesieniu do AD jest badana od stosunkowo niedawna. Mimo 
istnienia kilku hipotez dotyczących patogenezy AD oraz dyskusji na temat odżywiania 
jako czynnika ryzyka, coraz to nowsze publikacje skłaniają ku zaklasyfikowaniu diety 
jako jednego z nich. Jako że AD jest chorobą osób starszych, to możliwe, że dopiero za 
kilkadziesiąt lat będzie można zaobserwować znaczny przyrost zachorowalności spowo-
dowany spożywaniem wysoko przetworzonej żywności, którą niektórzy z autorów podają 
jako czynnik predysponujący do rozwoju AD, a która w krajach wysoko rozwiniętych 
pojawia się w coraz większym stopniu jako element diety. Pod większą uwagę powinien 
być brany również sam Porphyromonas gingivalis, będący głównym periodontopatogenem, 
którego wpływ na rozwój AD został już udowodniony. Warto szukać sposobów inhibicji 
jego kolonizacji jamy ustnej z powodu jego powszechności i dużego ryzyka wystąpienia 
bakteriemii podczas chorób przyzębia. Jest to o tyle istotne, że do tej pory nie opraco-
wano skutecznego leczenia ani profilaktyki AD. Bakterie P. gingivalis osób zdrowych 
są raczej rzadko znajdowane, natomiast u zmarłych, u których stwierdzono AD, w trakcie 
sekcji w mózgu można było wykryć ich obecność. Stąd zapobieganie rozwojowi tych 
niezwykle wirulentnych patogenów może się pozytywnie przyczynić do profilaktyki 
AD. Z powodu ciągle nie wyjaśnionego w pełni mechanizmu wpływu diety oraz braku 
możliwości skutecznej terapii i prewencji AD konieczne są dalsze badania w tym 
kierunku w celu zoptymalizowania wytycznych dotyczących diety pacjentów chorych 
oraz predysponowanych do AD.  
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Udział Porphyromonas gingivalis w etiopatogenezie choroby Alzheimera 

Streszczenie 
Choroba Alzheimera (AD) jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do stopniowego 
zaniku komórek nerwowych, powodując otępienie mózgowe, szczególnie u osób powyżej 65. roku życia. 

Celem pracy było przedstawienie związków pomiędzy obecnością bakterii Porphyromonas gingivalis wywo-
łującej zapalenie przyzębia, której występowanie w populacji ludzkiej zwiększa się wraz ze wzrostem 
przeżywalności i tendencją do starzenia się społeczeństwa. Przedstawiono epidemiologię, patogenezę oraz 
obraz kliniczny AD. Dokonano przeglądu artykułów, w których zauważono częste występowanie braku 
odpowiedniej higieny jamy ustnej u starszych osób z AD. Ponadto w mózgu osób z AD pośmiertnie odkryto 
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Gram-ujemną pałeczkę Porphyromonas gingivalis i jej produkty oraz krętki Treponema denticola, które 
jednocześnie są głównymi patogenami odpowiedzialnymi za powstanie przewlekłego zapalenia przyzębia. 
Brak skutecznego leczenia AD kieruje uwagę lekarzy na profilaktykę, w której należy dążyć do obniżenia 
ilości periopatogenów w jamie ustnej. 
Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, choroba Alzheimera, Porphyromonas gingivalis 

The involvement of Porphyromonas gingivalis in Alzheier’s disease 

Abstract 

Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disease that leads to the gradual loss of nerve cells, 
causing cerebral dementia, especially in people over the age of 65. The aim of the study was to present the 
relationship between the presence of the bacteria Porphyromonas gingivalis causing periodontitis and 
Alzheimer's disease, the prevalence of which in the human population increases with the increase in survival 
and the tendency to the aging of the society. The epidemiology, pathogenesis and clinical picture of 
Alzheimer's disease are presented. Articles were reviewed that noted a high incidence of poor oral hygiene 
in older people with Alzheimer's disease. In addition, in the brain of people with Alzheimer's disease, gram-
negative Porphyromonas gingivalis and its products and Treponema denticola spirochetes, which are also 

the main pathogens responsible for the development of chronic periodontitis, were discovered posthumously. 
The lack of effective treatment of Alzheimer's disease draws the attention of doctors to prophylaxis, in which 
one should strive to reduce the amount of periopathogens in the oral cavity.  
Keywords: periodontitis, Alzheimer's disease, Porphyromonas gingivalis 
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Dark microglia jako fenotyp mikrogleju  

powiązany ze zmianami patologicznymi w OUN 

ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera  

1. Wprowadzenie  

Mikroglej to małe komórki glejowe występujące w ośrodkowym układzie nerwowym, 
które w przeciwieństwie do klasycznych neuroglejów, takich jak astrocyty i oligodendro-

cyty, są pochodzenia mezodermalnego [1]. Komórki mikrogleju to jedyni przedstawiciele 

układu immunologicznego rezydujący stale w mózgu i rdzeniu kręgowym. W ciągu 
ostatniej dekady byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju badań dotyczących roli 

mikrogleju w warunkach homeostatycznych i patologicznych. Analizie fenotypowej różno-

rodności tych komórek poświecono dużo uwagi [2]. Choć stanowią one jedynie około 

10% całkowitej populacji komórek ośrodkowego układu nerwowego, są rozlegle, ale 
nierównomiernie rozmieszczone zarówno w istocie szarej, jak i białej [3]. Komórki te są 

niezbędne do regulacji złożonych procesów rozwojowych, homeostatycznych i patolo-

gicznych [4]. Poza pełnieniem swojej funkcji immunologicznej jako makrofagi tkankowe, 
komórki mikrogleju regulują również rozwój neuronów oraz plastyczność synaptyczną 

[5]. Aktualnie wiadomo, że nie tylko są one w stanie ułatwić powstawanie i dojrzewanie 

nowych synaps, ale również uczestniczą w procesach eliminacji nadmiernie rozwinię-

tych lub dysfunkcyjnych synaps [6]. Podczas rozwoju komórki mikrogleju promują 
neurogenezę poprzez wspieranie procesów proliferacji i różnicowania prekursorowych 

komórek neuronalnych, ale również eliminują neurony oraz komórki glejowe ulegające 

programowanej śmierci komórkowej [7]. Natomiast w dojrzałym mózgu komórki 
mikrogleju spełniają dodatkowo funkcję w przebudowie obwodów neuronalnych [8]. 

Komórki mikrogleju występują w dwóch stanach fizjologicznych: w stanie spoczyn-

kowym lub w stanie aktywowanym. Komórki w stanie spoczynkowym są równomiernie 
rozmieszczone w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i charakteryzują się spowol-

nionymi procesami metabolicznymi. Jako bardzo wrażliwe komórki układu nerwowego – 

pod wpływem czynników uszkadzających ulegają procesowi aktywacji, który jest proce-

sem złożonym, wieloetapowym i wysoce zależnym od rodzaju czynnika, który zagraża 
utrzymaniu homeostazy układu nerwowego [7]. Wykazano również, że aktywacja mikro-

gleju może zachodzić na wiele różnych sposobów i wykazywać różny fenotyp reaktyw-

nych form mikrogleju w zależności od lokalizacji w OUN i wieku osobnika [2]. Akty-
wowane komórki mikrogleju mają zdolność do uwalniania dużego spektrum substancji, 

tj. cytokin czy czynników wzrostu. Substancje te mogą bezpośrednio oddziaływać z czyn-

nikiem uszkadzającym i doprowadzać do jego usunięcia lub też wpływać na pobliskie 
komórki układu odpornościowego, doprowadzając pośrednio do eliminacji zagrożenia. 

 
1 martynaskula@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biologów Eksperymentalnych „Cortex”, 
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. 
2 nataliamierzwa11@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biologów Eksperymentalnych 
„Cortex”, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. 
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Aktywowane komórki wykazują także zdolność do migracji i proliferacji w celu efek-

tywniejszego usunięcia zagrożenia [9]. Podczas procesu aktywacji zmienia się także 

morfologia komórek mikrogleju. Komórki w stanie spoczynkowym wykazują kształt 
silnie rozgałęziony, który po aktywacji zmienia się w bardziej ameboidalny [7]. 

Mikroglej charakteryzuje się wielką różnorodnością fenotypową. Badania wskazują 

na istnienie wielu podtypów komórek mikrogleju, przy czym każdy z podtypów spełnia 

określone funkcje, ma odmienne właściwości i w różny sposób reaguje na bodźce. Wystę-
pujące w całym OUN komórki mikrogleju różnią się fenotypem i profilem ekspresjono-

wanych białek w zależności od mikrośrodowiska, w którym występują [2]. Właściwości 

te pozwoliły na wyodrębnienie podtypów komórek, których funkcje, charakterystykę 
i miejsce występowania przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Charakterystyka poszczególnych populacji fenotypowych komórek mikrogleju  

Nazwa Funkcja Charakterystyka Miejsce występowania 

Mikroglej satelitarny Oddziałuje z 

początkowymi 
segmentami aksonów 

neuronów 
pobudzających 

Komórka mikrogleju 

otacza akson 
pojedynczym 

wypustkiem; po urazie 
utrata kontaktu z aksonem 

Kora mózgowa, 

hipokamp 

Mikroglej KSPG Kontrola adhezji 
komórkowej, wzrost 

aksonów 

Typowa aktywacja 
w różnych patologiach 

Hipokamp, pień mózgu, 
opuszka węchowa 

Mikroglej wspierający 

neurogenezę 

Przeżycie oraz migracja 
neuroblastów w procesie 

neurogenezy 

Mniej rozgałęziony niż 
mikroglej w sąsiadujących 

obszarach; wytwarza IL-4 
i IL-10 

Opuszka węchowa 

Mikroglej Hox8b Związany z obwodem 
neuronalnym korowo- 

-prążkowym 
zaangażowanym 

w kontrolę zachowań 
społecznych, niepokoju 

 
 

 
Komórki YFP –dodatnie 

Kora mózgowa, opuszka 
węchowa 

Mikroglej CD11c Promuje mielinizację 

i neurogenezę w rozwoju 
postnatalnym 

Komórki CD11c-

dodatnie; wytwarzają 
insulinopodobny czynnik 

wzrostu 1 (IGF-1) 

Ciało modzelowate, 

móżdżek 

„Dark microglia” Interakcja z naczyniami 

krwionośnymi 
i synapsami 

W transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej 
charakterystyczne 

ciemniejsze zabarwienie 

Kora mózgowa, 

hipokamp, podwzgórze, 
ciało migdałowate 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]. 

Dark microglia jest jedną z subpopulacji komórek mikrogleju, który swoją nazwę 
zawdzięcza charakterystycznemu ciemniejszemu zabarwieniu w obrazowaniu za pomocą 
TEM (ang. transmission electron microscopy). Taki charakterystyczny fenotyp wynika 
z dużej gęstości elektronowej cytoplazmy i nukleoplazmy komórek, która jest skutkiem 
działania zwiększonego stresu oksydacyjnego dotykającego te komórki [8]. Ta odmiana 
fenotypowa występuje nielicznie w stanie homeostazy fizjologicznej OUN, jednak 
w stanach patologicznych ulega znacznej ekspansji. Najlepiej poznanymi przyczynami 
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powodującymi rezydowanie dark microglia w znaczącej części układu nerwowego jest 
starzenie się, ale także nadmierny stres czy też choroby, takie jak na przykład choroba 
Alzheimera [10]. Główną różnicą pomiędzy dark microglia a innymi subpopulacjami 
mikrogleju jest znacznie podwyższona aktywność ciemnego mikrogleju. Zajmuje on 
także strategiczne miejsca w OUN, gdyż otacza on zakończenia aksonów i kolców den-
drytycznych, kontaktując się z synapsami [8]. Występuje on również w pobliżu naczyń 
krwionośnych, także całkowicie je otaczając, co może wskazywać na ważną role komórek 
dark microglia w tworzeniu bariery krew–mózg [2]. Zwiększona aktywność dark 
microglia przyczynia się do nadmiernej eliminacji zakończeń aksonów, dendrytów oraz 
synaps w stanach patologicznych [8]. Co ciekawe, komórki te biorą także udział 
w eliminacji synaps w rozwoju, osiągając największe zagęszczenie w drugim tygodniu 
okresu postnatalnego [2]. Komórki dark microglia eksprymują na swojej powierzchni 
CD11b – receptor dla białek C3 dopełniacza, które biorą udział w „przycinaniu synap-
tycznym” [2, 5]. Zachodzi w nich także silna ekspresja białek TREM2 indukowana 
podczas kontaktu komórek z blaszkami β-amyloidu, co zostało szerzej opisane w kolej-
nych rozdziałach [10]. 

2. Identyfikacja dark microglia 

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny rozwój mikroskopii elektronowej. Pio-
nierskie badania w mikroskopii elektronowej zidentyfikowały wiele unikalnych cech ciał 
komórek mikrogleju zanim opracowano jakiekolwiek badania immunologiczne specy-
ficzne dla tych komórek [11]. Kontrast w TEM powstaje w wyniku rozpraszania elektronów 
oddziałujących na próbkę. Czynnikami decydującymi o tym rozproszeniu są grubość 
próbki oraz jej skład molekularny. Odpowiednio, im grubsza próbka, tym więcej elektro-
nów ulega rozproszeniu, a im wyższa liczba atomowa, tym bardziej rozproszone są elek-
trony i tym większy jest kontrast. Ze względu na to, że grubość ultracienkich skrawków 
tkankowych wykorzystywana w analizie TEM jest dość jednolita, kontrast wynika 
głównie z charakteru i stężenia składników komórkowych podlegających wizualizacji.  

Ciała komórek mikrogleju można odróżnić od ciał innych typów komórek dzięki ich 
niewielkim rozmiarom (3-6 µm), gęstej elektronowo cytoplazmie i charakterystycznym 
jądrom w kształcie fasoli. Wykazują one również wyraźny wzór heterochromatyny [11]. 
Nukleoplazma klasycznych komórek mikrogleju składa się z jaśniejszej euchromatyny, 
której towarzyszy ciemna, gęsta elektronowa heterochromatyna wyścielająca wewnętrzną 
część błony jądrowej. W komórkach tych można też zaobserwować małe, ciemne plamy, 
które są losowo rozmieszczone w całej nukleoplazmie [12-14]. Z kolei fenotyp dark 
microglia nie wykazuje klasycznego dla mikrogleju wzoru chromatyny. Obserwuje się 
w nim skondesowaną i gęstą elektronowo nukleoplazmę [8], od której pochodzi nazwa 
tego fenotypu. Rysunek 1 przedstawia obrazy z TEM porównujące klasyczne komórki 
mikrogleju z komórkami dark microglia.  

Dark microglia rzadko uwidacznia się w strukturach takich jak hipokamp, kora 
mózgowa, ciało migdałowate czy podwzgórze podczas stanu homeostatycznego, jednak 
jego komórki stają się liczne pod wpływem przewlekłego stresu, starzenia się, niedoboru 
sygnalizacji fraktalinowej i patologii związanej z chorobą Alzheimera [8, 15]. Mimo 
widocznych zmian ultrastrukturalnych w komórkach dark microglia wynikających ze 
stresu oksydacyjnego, należy podkreślić, że nie ulegają one ani apoptozie ani nekrozie, 
co potwierdzają analizy mikroskopii elektronowej, które nie wykazują w tych komór-
kach obecności zmian charakterystycznych dla śmierci komórki [16]. 
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Rysunek 1: Porównanie klasycznego i „dark microglia”. Zdjęcia z mikroskopu elektronowego 
przedstawiające formę klasyczną mikrogleju (A), formę przejściową (B) oraz ciemny mikroglej (C) 
w regionie CA1 hipokampa, stratum radiatum i lacunosum moleculare u myszy poddanych diecie 

wysokotłuszczowej. Zdjęcia wykonane w rozdzielczości 5 nm przy użyciu skaningowego mikroskopu 
elektronowego. A: typowe komórki mikrogleju z elektronowo świecącą cytoplazmą i wyraźnym wzorem 
heterochromatyny. B i C: komórki mikrogleju wykazują elektronowo gęstą cytoplazmę i nukleoplazmę. 

Mikroglej ciemny na obrazku C prezentuje całkowitą utratę wzoru chromatyny. Żółty kontur – jądro, 
czerwony kontur – cytoplazma i jądro, zielony – mitochondrium, różowy – element postsynaptyczny, 

jasnofioletowy – element presynaptyczny, pomarańczowy – inkluzja fagocytarna, niebieski – wydłużone 
mitochondrium. Słupki skali = ¼5 µm [16] 

W przeciwieństwie do klasycznych komórek mikrogleju, fenotyp dark microglia 

wskazuje wiele cech związanych ze stresem oksydacyjnym, co powoduje, że jego obraz 

pod mikroskopem jest ciemny, porównywalny do koloru mitochondriów [8]. Dark 

microglia wydaje się być zdecydowanie bardziej aktywny fagocytarnie od klasycznego 
mikrogleju. Przy użyciu mikroskopii elektronowej o wysokiej rozdzielczości możliwa jest 

wizualizacja tych aktywnie fagocytarnych komórek w różnych strukturach mózgowych. 

Komórki te posiadają ultrastrukturalne cechy mikrogleju oraz dodatkowo wykazują oznaki 
stresu oksydacyjnego, takie jak obkurczenie cytoplazmy, poszerzenie aparatu Golgiego 

i retikulum endoplazmatycznego, zmiany mitochondrialne, a także skondensowana, gęsto 

upakowana nukleoplazma, odpowiadająca za ciemne zabarwienie komórek [8, 15].  

Co więcej, komórki tego fenotypu szeroko obejmują kolce dendrytyczne, zakończenia 
aksonalne, a nawet całe synapsy [8]. Sugeruje to ich udział w patologicznej przebudowie 

obwodów neuronalnych. Setki komórek dark microglia badanych za pomocą mikro-

skopii elektronowej kontaktowało się z kilkoma elementami synaptycznymi za pomocą 
swoich silnie rozgałęzionych i niezwykle cienkich wypustek [8]. Generalnie wypustki 

sięgały do szczelin synaptycznych, jednocześnie okrążając presynaptyczne zakończenia 

aksonalne, jak również postsynaptyczne dendryty i kolce dendrytyczne. Dla porównania, 
typowa komórka mikrogleju styka się ogniskowo z synapsą, zamiast ją okrążać [17]. 

Opisane cechy cytochemiczne dark microglia sugerują, że stanowią one podgrupę 

komórek, które stają się zestresowane w wyniku nadaktywności związanej z presją 

adaptacyjną, co prowadzi do specyficznych, w większości nieprawidłowych, interakcji 
z synapsami [8]. Obrazy spod mikroskopu przedstawiające ultrastrukturę „dark microglia” 

zostały przedstawione na rysunku 2. 

Mikroskopia elektronowa nie jest jedynym narzędziem, które zostało wykorzystane 

do scharakteryzowania fenotypu dark microglia. Barwienie immunocytochemiczne 

ujawniło, że komórki dark microglia nie wykazują ekspresji markera pan-astrocytarnego 

ALDH1L1 lub markera linii oligodendrocytarnej OLIG2 [8]. Podobnie negatywne wyniki 

obserwowano dla markera komórek dendrytycznych CD11c, wyrażanego również przez 
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DAM (ang. disease-associated microglia) i fenotyp neurodegeneracyjny (MGnD) [8, 18 

19]. Negatywne wyniki uzyskano również dla markerów makrofagów okołonaczyniowych 

CD206 i komórek prezentujących antygen MHCII [8]. Komórki dark microglia wyka-

zują również słabe i punktowe zabarwienie dla markera mikrogleju IBA1, w przeciwień-

stwie do prawidłowych komórek mikrogleju, które wykazują silną i rozproszoną ekspresję 

IBA1 w całej cytoplazmie [8]. 

Dark microglia wykazywał za to silną ekspresję markera komórek mieloidalnych 

CD11b, który jest krytycznym składnikiem fagocytarnego receptora CR3, na błonie 

plazmatycznej ich wypustek otaczających składowe synaptyczne [8]. Receptor ten jest 

zaangażowany w „przycinanie aksonalne” (ang. axonal pruning). Wykazywały one rów-

nież ekspresję niedawno odkrytego markera mikrogleju homeostatycznego 4D4 [19], 

która była specyficzna dla końców ich nierozgałęzionych wyrostków [8]. Z kolei nie 

wykazano ekspresji P2RY12 – innego markera mikrogleju homeostatycznego.  

U myszy w warunkach zaawansowanego starzenia się i progresji choroby Alzheimera 

komórki dark microglia wykazywały immunoreaktywność z TREM2, markerem makro-

fagów i monocytów związanych z rozwojem guzów [20, 8]. O receptorze TREM2, 

wiadomo, że wpływa na przeżycie, proliferację, skupianie się wokół blaszek β-amyloidu 

w patologii choroby Alzheimera, fagocytozę i metabolizm [21]. Wyniki pochodzące 

z immunocytochemii podsumowuje tabela 2. 

Tabela 2. Immunoreaktywność komórek dark microglia 

Immunopozytywność  IBA1, CD11b, 4D4, TREM2  

Immunonegatywność ALDH1L1, OLIG2, P2RY12, 4C12, MHCII, 

CD206, CD11c 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Chociaż badania nad dark microglia rozwinęły się znacząco od czasu ich odkrycia, 

kilka kluczowych cech tych komórek, takich jak specyficzne markery, pochodzenie oraz 

funkcjonowanie w różnych kontekstach chorobowych, pozostaje nadal nie do końca 

wyjaśnionych [16]. Komórki dark microglia lokalizują się często w pobliżu naczyń 

krwionośnych, co może sugerować pochodzenie obwodowe lub ucieczkę zestresowanej 

komórki z regionu mózgu. Ostatecznie nie określono jeszcze markera dark microglia, 

więc na ten moment można go badać tylko za pomocą mikroskopii elektronowej [11].  
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Rysunek 2, Ultrastrukturalne cechy dark microglia. A-D: przykłady komórek dark microglia (dc) w regionie 

CA1 hipokampa pochodzących z myszy CXCR1 knock-out poddanych stresowi. E: komórki w eminencji 
przyśrodkowej podwzgórza. Groty strzałek na obrazku C wskazują długie odcinki retikulum 

endoplazmatycznego. Komórki dark microglia wykazują wiele cech stresu oksydacyjnego obserwowanych 
w postaci skondensowanej, gęstej elektronowo cytoplazmie i jądrze, którym towarzyszy rozszerzenie aparatu 

Golgiego (g) (obrazki B, C i D) i retikulum endoplazmatycznego (er) oraz zmiany mitochondrialne (groty 
strzałek na obrazkach D i E). Dark microglia zawiera również granulki lipofuscyny (g) (obrazki D i E). 

Przedstawione zostały również bezpośrednie kontakty z naczyniami krwionośnymi (bv), dendrytami (d), 
perikarionem neuronu (np), zakończeniami aksonalnymi (t) i kolcami dendrytycznymi (s). Paski skali = 1 µm [8] 

3. Dark microglia w zaburzeniach układu nerwowego 

Mikroglej reguluje wiele ważnych procesów zachodzących w ośrodkowym układzie 

nerwowym. Jest on przede wszystkim zaangażowany w mechanizmy obronne chroniące 
przed atakiem patogenów oraz wszelkimi urazami. Komórki mikrogleju nieustannie ko-

munikują się z innymi komórkami układu nerwowego w ich otoczeniu, co z kolei może 

wpływać zwrotnie na różnicowanie i rozwój komórek mikrogleju [22]. Jednym z przy-

kładów takiej interakcji jest oddziaływanie neuronalnego ligandu CX3CL z receptorem 
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CX3CR1, obecnym na komórkach mikrogleju [23]. Interakcja ta reguluje procesy proli-

feracji i aktywacji komórek mikrogleju [24, 25]. Z kolei inna z interakcji – pomiędzy 

receptorem CSF1R (receptorem czynnika stymulującego kolonie mikrogleju-1) a wy-
dzielanymi przez neurony IL-34 i CSF-1 jest kluczowa w przeżyciu i rozwoju komórek 

mikrogleju [26, 27]. Sygnały przekazywane z neuronów chronią również je same przed 

fagocytozą ze strony mikrogleju, ale także mogą rekrutować komórki mikrogleju do 

eliminacji szkodliwych czynników [28]. Takie interakcje międzykomórkowe zachodzą 
nie tylko między komórkami mikrogleju a komórkami nerwowymi. Mają miejsce też 

oddziaływania między mikroglejem a innymi komórkami glejowymi. Przykładowo, 

komórki astrocytów wspierają komórki mikrogleju w występującej podczas rozwoju 
OUN eliminacji synaps, wydzielając IL-33 oddziałującą na mikroglejowy receptor inter-

leukiny 1 (IL-1RL1) [29]. Z kolei chemokiny CCL2 i CXCL10, także uwalniane przez 

aktywowane astrocyty, rekrutują komórki mikrogleju do miejsc urazu [30]. Co ważne, 
skład receptorów ekprymowanych przez komórki mikrogleju nie jest stały i może ulegać 

adaptacji do środowiska, jakie zajmuje w OUN [28]. Biorąc pod uwagę to jak wiele ważnych 

funkcji pełnią komórki mikrogleju, można się spodziewać, jak rozległe konsekwencje 

będzie nieść za sobą dysfunkcja tych komórek. Dodatkowo, wiedząc jak aktywność 
i rozwój komórek mikrogleju jest silnie uzależniona od innych komórek układu nerwo-

wego, szczególnie jeśli chodzi o interakcję neuron–mikroglej, możemy spodziewać się 

współwystępowania wielu zburzeń neurologicznych z nieprawidłowym funkcjonowa-
niem mikrogleju.  

W ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na wpływ neuroprzekaźników na 

aktywację i profil wydzielanych substancji przez komórki mikrogleju. Okazuje się, że 

neuroprzekaźniki regulujące nasze procesy poznawcze czy tez nastrój są także ligan-
dami dla receptorów eksprymowanych przez komórki mikrogleju [28]. Neuroprzekaźniki 

regulują aktywacje komórek mikrogleju, zmieniając profil wydzielanych przez nie cytokin 

prozapalnych. Przykładowo, aktywacja receptorów GABA w obecności bodźca zapalnego 
zmniejsza wydzielanie cytokin prozapalnych [31], a aktywacja receptorów serotoninowych 

pod wpływem urazu zwiększa mobilność komórek mikrogleju oraz hamuje fagocytozę 

[32]. Warto zauważyć, że wiele schorzeń neurologicznych czy psychicznych wiąże się 
z trwającymi stanami zapalnymi w obrębie OUN [28]. Cytokiny prozapalne mogą także 

wpływać na hamowanie procesów neurogenezy [33]. Z tych powodów regulacja wy-

dzielania cytokin prozapalnych wydaje się ważnym procesem w poszukiwaniu związku 

pomiędzy rolą komórek mikrogleju a zaburzeniami psychicznymi.  
Ostatnie badania wskazują na znaczne różnice w stanie i morfologii mikrogleju, 

głównie w obrębie kory przedczołowej, hipokampu i podwzgórza, u osób dotkniętych 

nagłym oraz przewlekłym stresem [34, 35]. W badaniach na szczurach dotyczących wpływu 
stresu działającego w okresie prenatalnym na dalszy rozwój organizmu wykazano 

znaczne różnice w ekspresji genów, morfologii oraz aktywności komórek mikrogleju 

pomiędzy grupą kontrolną, nienarażoną na stres, oraz grupą badawczą, która była nara-
żona na stres w okresie prenatalnym poprzez wywołanie warunków stresowych u ciężar-

nych matek. Szczególne zmiany w fizjologii komórek mikrogleju zaobserwowano 

w zmniejszeniu liczby niedojrzałych komórek mikrogleju i przyspieszeniu ich różnico-

wania, co prawdopodobnie wynikało z podwyższonego stężenia kortykosteronu [36]. 
Z kolei w pierwszych latach życia podwyższony poziom kortykosteronu, wywołany stre-

sem, prowadził do większej aktywacji komórek mikrogleju oraz zwiększonej produkcji 



Dark microglia jako fenotyp mikrogleju powiązany ze zmianami patologicznymi w OUN  
ze szczególnym uwzględnieniem Choroby Alzheimera 

 

163 
 

cytokin prozapalnych: IL-1β w obszarze hipokampa oraz IL-6 i TNF-α w podwzgórzu 

[37]. Podsumowując, stres w okresie prenatalnym oraz wczesnych etapach życia wpływa 

na funkcjonowanie komórek mikrogleju, zmieniając ich morfologię, aktywność oraz 
profil wydzielanych substancji. Stres w tak wczesnym okresie rozwoju indukuje zmiany 

utrzymujące się przez długi okres życia, gdyż komórki mikrogleju na początkowych 

etapach życia spełniają ważną role w rozwoju OUN [38]. Oczywiście stres u osobników 

dorosłych także wpływa na funkcjonowanie komórek mikrogleju. Wykazano, że prze-
wlekły stres trwający dwa tygodnie spowodował czterokrotne zwiększenie liczebności 

komórek dark microglia w obrębie OUN u młodych myszy w porównaniu z myszami 

kontrolnymi [2]. Wykazano też zwiększoną fagocytozę elementów synaptycznych 
w wyniku działania stresu [8]. Co więcej, stwierdzono, że knock-out receptora CX3CR1, 

związanego z komunikacją komórek mikrogleju z neuronami, jeszcze bardziej zwiększał 

zagęszczenie dark microglia w warunkach stresowych [8]. Zwiększoną ekspresję nato-
miast wykazywał gen kodujący białko CD206 (receptor mannozy typu C-1) [35], które 

jest białkiem markerowym dla makrofagów, ale jego ekspresja wzrasta w komórkach 

mikrogleju także pod wpływem uszkodzeń OUN [39]. Sugeruje to, że komórki mikro-

gleju ulegają aktywacji pod wpływem chronicznego stresu działającego na organizm, 
ale także ekspresjonują białka w celu zapobiegania skutkom stresu działającego na 

komórki układu nerwowego [35], oraz że stres jest czynnikiem wpływającym na fenotyp 

dark microglia.  
Znanych jest wiele negatywnych skutków nadmiernego stresu, z których najważ-

niejszy jest jego wpływ na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, ale i również neuro-

psychiatrycznych. Z uwagi na to, jak stres powiązany jest z zaburzeniami w funkcjono-

waniu komórek mikrogleju, można się spodziewać także ich znaczącej roli w rozwoju 
chorób takich jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa czy też schizofrenia [33]. 

Ważnym czynnikiem, który współistnieje we wszystkich tych zaburzeniach układu ner-

wowego jest uogólniony stan zapalny. Stan ten indukowany jest przez komórki mikro-
gleju w stanie nadmiernej aktywacji [28]. Depresję nie bez powodu nazywa się chorobą 

mikrogleju, gdyż patogeneza tej choroby wynika z zaburzeń funkcjonowania tych 

komórek, prowadzących do uogólnionych stanów zapalnych [40]. Najczęściej to właśnie 
dark microglia wykazuje wzmożoną odpowiedź prozapalną i odpowiada za patologiczne 

zmiany związane z neurozapaleniem [16]. W mysich modelach depresji wykazano zmianę 

fenotypu komórek mikrogleju, na co wskazywała jego wzmożona aktywacja występu-

jąca wraz ze zwiększeniem stężenia prozapalnych cytokin wytwarzanych przez te 
komórki takich jak IL-1β, TNF-ɑ, IL-6, INF-γ oraz iNOS. Istnieje wiele hipotez tłumaczą-

cych rolę mikrogleju w patogenezie depresji. Jedna z nich mówi o zaburzonej komunikacji 

pomiędzy komórkami mikrogleju a innymi komórkami OUN. Szczególnej roli należy 
dopatrywać się w oddziaływaniach, w których pośredniczą receptory CX3CR1 oraz 

CD200R [41-43]. W innym modelu wykazano, że IFN-α oddziałuje na komórki mikro-

gleju, co zwiększa ekspresję mikroglejowych czynników MHC-II, CD86 oraz CD54, 
z czego ekspresja dwóch pierwszych białek jest ściśle powiązana z występowaniem za-

chowań depresyjnych [44]. Procesy zapalne mogą również powodować zwiększenie 

przepuszczalności bariery krew–mózg, co sprzyja masowemu napływowi monocytów 

do płynu mózgowo-rdzeniowego i w efekcie powoduje aktywację komórek mikrogleju. 
Wiedza na temat działania procesów zapalnych na aktywację mikrogleju jest wykorzy-

stywana w farmakologii. Znane są powszechnie stosowane antydepresanty oraz leki 
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przeciwzapalne, których rolą jest wyciszanie procesu aktywacji mikrogleju poprzez 

redukcję wydzielanych cytokin prozapalnych oraz zwiększanie ekspresji cytokin przeciw-

zapalnych [33].  
Istotnym przykładem choroby neurodegeneracyjnej, której patogeneza obejmuje nie-

korzystne działanie hiperaktywnych komórek dark microglia jest choroba Parkinsona 

[16]. W chorobie tej także wykazano nadmierną aktywację mikrogleju zajmującego 

istotę czarną mózgu. Aktywacja mikrogleju w modelu choroby Parkinsona związana jest 
z oddziaływaniem α-synukleiny z receptorami TLR1/2 oraz Axl wyrażanymi przez te 

komórki. Wpływa to na zmianę fenotypu mikrogleju na aktywowany, który wydziela 

cytokiny prozapalne oraz zwiększa swoją aktywność fagocytarną [45]. Aktywowany 
mikroglej w obrębie istoty czarnej akumuluje się wokół jej neuronów dopaminergicznych 

i wpływa na nie toksycznie, znacząco redukując ich ilość [9]. Toksyczność ta wynika 

z ekspresji receptorów dopaminy na komórkach mikrogleju, co wywołuje zwiększenie 
ich aktywności migracyjnej oraz hamowanie wydzielania tlenku azotu w odpowiedzi na 

LPS [46]. Aktywowane komórki mikrogleju są tak toksyczne względem neuronów 

dopaminergicznych, ponieważ mają zdolność do uwalniania dopaminy, co stymulowane 

jest przez jony potasu oraz LPS patogenów [47]. Nasilone zagęszczenie aktywowanego 
dark microglia związane jest także z patogenezą schizofrenii. W badaniach pośmiert-

nych pacjentów chorych na schizofrenię wykazano liczne komórki mikrogleju o fenotypie 

przypominającym fenotyp dark microglia w obrębie kory przedczołowej. Co więcej, 
komórki te były zlokalizowane w pobliżu oligodendrocytów, a to może wiązać się 

z zaburzeniami w mielinizacji [16].  

4. Udział dark microglia w rozwoju choroby Alzheimera 

Choroba Alzheimera charakteryzuje się między innymi formowaniem blaszek β-amylo-

idowych, splątków neurofibrylarnych zawierających hiperfosforylowane wewnątrzko-
mórkowe białko tau oraz utratą neuronów [48]. Dodatkowo choroba ta, charakteryzuje 

się znacznym wzrostem liczby morfologicznie aktywnych komórek mikrogleju i są one 

często związane z blaszkami β-amyloidu [29]. Przyjmuje się, że akumulacja β-amyloidu 
prowadzi do aktywacji mikrogleju, co sprzyja hiperfosforylacji białka tau i tworzeniu się 

splotów neurofibrylanych, prowadząc do neurodegeneracji i zaburzeń poznawczych [48].  

Podczas gdy niektóre badania sugerują ochronną rolę mikrogleju w rozwoju choroby 
Alzheimera, inne doniesienia wykazują, że w warunkach chorobowych mikroglej nabiera 

właściwości prozapalnych, które wiążą się z przyspieszeniem progresji choroby [49]. 

Uważa się, że w rozwoju choroby Alzheimera mikroglej działała jak „miecz obosieczny”. 

W zależności od czynników środowiskowych i stadium zaawansowania choroby może 
pełnić funkcje neuroprotekcyjne lub neurotoksyczne [50]. Obrazowanie in vivo z uży-

ciem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) przeciwko obwodowemu receptorowi 

benzodiazepinowemu, obficie ekspresjonowanemu przez komórki linii jednojądrowych 
fagocytów, wykazało aktywację mikrogleju u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym 

otępieniem typu Alzheimer w porównaniu ze zdrowymi osobami [51]. W późniejszym 

badaniu, w którym zastosowano radiotraker PET z białkiem translokatora 18-kDa, połą-
czonym z obrazowaniem amyloidu za pomocą PET związku B z Pittsburgha, osiągnięto 

podobny wniosek, to znaczy, że aktywacja mikrogleju pojawia się w okresie pozapalnym 

i być może przedklinicznym choroby [52]. Neuroimmunologiczne zapalenie i stres oksy-



Dark microglia jako fenotyp mikrogleju powiązany ze zmianami patologicznymi w OUN  
ze szczególnym uwzględnieniem Choroby Alzheimera 

 

165 
 

dacyjny odgrywają ważną rolę w rozwoju choroby Alzheimera [53]. Objawy choroby 

Alzheimera należy więc traktować jako wewnątrzpochodne reakcje immunologiczne [54]. 

Biorąc pod uwagę, że komórki mikrogleju odgrywają kluczową rolę podczas zapaleń 
w OUN, nie jest zaskoczeniem fakt, że rozregulowanie procesu aktywacji mikrogleju 

i zapalenie indukowane przez mikroglej będzie obserwowane w chorobach neurodege-

neracyjnych [49]. Aktywowane komórki mikrogleju stanowią w mózgu główne źródło 

wolnych rodników, takich jak na przykład nadtlenek azotu, przez co przyczyniają się do 
progresji choroby Alzheimera [55]. Do odkryć populacji mikrogleju związanych z cho-

robami neurodegeneracyjnymi przyczyniły się liczne modele myszy transgenicznych. 

Dla przykładu, transgeniczny szczep mysi APP/PS1 zawiera ludzkie transgeny dla APP 
zawierającego mutację: KM670/671N („mutacja szwedzka”) i PS1 z mutację L166P, 

o których wiadomo, że powodują rozwój choroby Alzheimera [56, 57]. U myszy tych 

odkładanie β-amyloidu w mózgu rozwija się już w ciągu pierwszych miesięcy życia. 
Innym transgenicznym szczepem jest szczep 5XFAD zawierający, oprócz szwedzkiej 

mutacji, 2 dodatkowe mutacje APP i mutację PS1 [58]. Liczne geny ryzyka związane ze 

sporadyczną chorobą Alzheimera, takie jak apolipoproteina E (ApoE), receptor TREM2, 

antygen różnicowania komórkowego 33 (CD33) czy receptor dopełniacza 1 (CR1) ulegają 
ekspresji w komórkach mikrogleju i wpływają na fagocytozę peptydów β-amyloidu [59]. 

Dotychczas opisano kilka fenotypów komórek mikrogleju, które swoją aktywnością 

mogą wpływać na rozwój Choroby Alzheimera. Jeden z tych fenotypów został nazwany 
DAM (ang. disease-associated microglia) [60]. Niedawno scharakteryzowaną populacją 

jest fenotyp neurodegeneracyjny mikrogleju (MGnD), który podobnie do DAM wykazuje 

zmniejszą ekspresję genów homeostatycznych [60]. Fenotyp ten obserwowano tylko 

wtedy, gdy zachodziła apoptoza neuronów, na przykład w mysim modelu choroby 
Alzheimera APP/PS1 [19]. W mysim modelu APP/PS1 poza występowaniem fenotypów 

DAM i MGnD zauważono również drastyczny wzrost liczby komórek dark microglia 

[29]. Zarówno DAM, jak i dark microglia wykazują obniżoną ekspresję takich genów 
homeostatycznych jak CX3CR1 i P2RY12. Jednak, w przeciwieństwie do DAM, dark 

microglia nie wykazuje podwyższonej ekspresji Cd11c [60]. 

W kontekście patologii choroby Alzheimera komórki dark microglia stanowiły  
dwie trzecie typowej populacji mikrogleju [8]. U myszy APP/PS1 dark microglia 

ekspresjonujące TREM2 wykryto w pobliżu blaszek amyloidowych oraz w regionach 

dystrofii neuronalnej, wykazujących zaabsorbowane złogi amyloidu, a także w sąsiedztwie 

elementów synaptycznych, które zawierały nagromadzenie autofagosomów [8]. Jako 
receptor ekspresjonowany na powierzchni mikrogleju, TREM2 oddziałuje z białkiem 

adaptorowym TYRO, białkiem wiążącym kinazę tyrozynową (TYROBP, znane również 

jako DAP12). Taka interakcja prowadzi do zainicjowania ścieżek transdukcji sygnału, 
które promują aktywację mikrogleju, fagocytozę i przeżycie mikrogleju [61]. 

Do głównych czynników ryzyka związanych z chorobą Alzheimera należą mutacje 

w obrębie TREM2 [22]. Zaobserwowano, że homozygotyczne mutacje utraty funkcji 
TREM2 u ludzi powodują demencję [62, 63]. Co za tym idzie, dark microglia może  

być zaangażowany w utratę synaps, która jest patologicznym korelatem spadku zdolności 

poznawczych podczas starzenia, jak i podczas rozwoju Choroby Alzheimera [64]. 

Jednak znaczenie TREM2 w dark microglia jest wciąż bliżej nieokreślone.  
Analizy przy użyciu mikroskopii elektronowej wykazały, że komórki dark microglia 

w mysich modelach choroby Alzheimera są rozmieszczone w pobliżu β-amyloidu 
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oraz neurytów dystroficznych (rys. 3) i tworzą z nimi większą ilość interakcji w porównaniu 

z klasycznymi komórkami mikrogleju [65]. Zarówno typowe, jak i dark microglia 

bezpośrednio stykające się z blaszkami β-amyloidowymi zawierały w swojej 
cytoplazmie fibrylarny β-amyloid, co sugeruje, że te dwa stany mikrogleju aktywnie 

współpracują w przyczynianiu się do zmniejszenia ilości β-amyloidu [65]. Równolegle 

do zwiększonej interakcji z neurytami dystroficznymi dark microglia wchodziły 

w mniejsze interakcje z niedystroficznymi zakończeniami aksonów, aksonami mielinizo-
wanymi, a także naczyniami krwionośnymi, co podkreśla ich preferencyjne interakcje 

z neuronami dystroficznymi podczas starzenia i patologii Aβ [65]. W cytoplazmie 

komórek dark microglia zlokalizowanych w pobliżu blaszek amyloidowych zidentyfi-
kowano granulki glikogenu [65]. Ich obecność związana jest z przesunięciem procesów 

metabolicznych w stronę glikolizy, co podkreśla wpływ zmian wynikających z rozwoju 

Choroby Alzheimera na metabolizm i zawartość wewnątrzkomórkową tych komórek [65].  

 

Rysunek 3. Interakcje klasycznego mikrogleju i dark microglia z dystroficznymi neurytami i blaszkami Aβ. 
Obrazy wykonane przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej o rozdzielczości 5 μm w warstwie 

lacunosum moleculare pola CA1 hipokampa u 20-miesięcznych samców myszy linii transgenicznej 
APP/PS1. A: typowe komórki mikrogleju lokalizują się w pobliżu pozakomórkowych złogów Aβ 

i dystroficznych neurytów. B: komórki dark microglia oddziałują jednocześnie z kilkoma złogami Aβ 
i neurytami; Kolor fioletowy – fibrylla Aβ; różowy- neuryty; czerwony kontur – błona plazmatyczna; żółty 

kontur – błona jądrowa; pomarańczowy – mitochondrium; zielony – zmienione mitochondrium; niebieski – 
retikulum endoplazmatyczne; fioletowa gwiazdka – rozszerzone retikulum endoplazmatyczne; czerwone 

strzałki – aparat Golgiego i wtórny lizosom; A – zakończenie aksonalne [65] 

Dodatkowo, komórki dark microglia wykazują silną ekspresję receptora CD11b, 
składnika składowej 3 układu dopełniacza podczas otaczania elementów synaptycznych 

[8]. Wcześniejsze badania wykazały kluczowy udział tego szlaku dopełniacza w utracie 

synaptycznej w różnych warunkach [66, 67]. Pozbawione komponentu 3 (C3)  
4-miesięczne myszy APP/PS1 wykazały zmniejszoną utratę synaptyczną w hipokampie 

w porównaniu z dopasowanymi wiekowo myszami APP/PS1 [67]. Podobnie 16-mie-

sięczne myszy APP/PS1 z niedoborem C3 miały mniej rozległą utratę synaptyczną 

w regionie CA3 hipokampa w porównaniu z dopasowanymi wiekowo myszami APP/PS1 
[68]. Wydaje się więc, że wzmożona ekspresja CD11b na powierzchni dark microglia 

może być mechanizmem obronnym w rozwijającej się chorobie Alzheimera.  
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Komórki dark microglia prawdopodobnie mogą również indukować zwiększoną 

przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej, co może modulować stężenie różnych sub-

stancji glejowych i neuroaktywnych w obrębie regionu presynaptycznego [29]. Biorąc 
pod uwagę, że przewlekły stres przyspiesza starzenie się komórek, potęguje stres oksy-

dacyjny i neurozapalenie, a także predysponuje do różnych chorób w całym okresie 

życia, terapeutyczne interwencje mające na celu promowanie odporności mikrogleju na 

stres mogą być kluczowe dla promowania zdrowego starzenia się [64]. Fenotyp dark 
microglia został zidentyfikowany zarówno u ludzi [65], jak i u innych gatunków zwierząt, 

co sugeruje, że taka morfologia mikrogleju jest konserwatywna i może modulować pro-

gresję tej choroby [22]. 

5. Podsumowanie 

Dark microglia to nazwa stosunkowo nowo zidentyfikowanego, hiperaktywnego 

fenotypu komórek mikroglejowych. Sugeruje się, że nadmierna aktywacja tych komórek 

wynika z presji adaptacyjnej, co prowadzi do wykształcenia w nich oznak stresu oksyda-
cyjnego, które odpowiadają za ich ciemne zabarwienie na obrazach pochodzących 

z mikroskopii elektronowej. Badania wskazują, że dark microglia może być zaanga-

żowany w przebudowę i utratę synaps, które są patologicznym korelatem spadku zdol-

ności poznawczych podczas starzenia się i kilku chorób, w tym bardzo rozpowszech-
nionej neurodegeneracyjnej choroby Alzheimera. Biorąc pod uwagę, że przewlekły stres 

przyspiesza starzenie się komórek, potęguje stres oksydacyjny i neurozapalenie, a także 

zwiększa predyspozycje do rozwoju licznych patologii na przestrzeni całego życia, 
działania terapeutyczne mające na celu promowanie odporności mikrogleju na stres 

mogą być kluczowe dla minimalizacji jego szkodliwego wpływu na układ nerwowy. 

Pomimo tego, że nadal nie wiadomo, czy mikroglej jest głównym czynnikiem wpływa-

jącym na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, zmiany zachodzące w starzejących się 
komórkach mikrogleju i fenotypów bezpośrednio powiązanych z chorobami, w tym 

dark microglia, powinny być brane pod uwagę w celu rozwoju diagnostyki. Dodatkowo 

szczegółowa wiedza dotycząca wpływu poszczególnych populacji komórek mikrogleju 
i ich stanów aktywacji w wielu chorobach OUN ma kluczowe znaczenie dla opracowania 

ulepszonych strategii terapeutycznych, które byłyby ukierunkowane na dysfunkcyjne 

komórki bez jednoczesnego wpływu na prawidłowe funkcje fizjologiczne.  
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Dark microglia jako fenotyp mikrogleju powiązany ze zmianami patologicznymi 

w OUN ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera  

Streszczenie 
Mikroglej to rezydujące stale w ośrodkowym układzie nerwowym komórki układu odpornościowego. Ko-
mórki mikrogleju ekspresjonują na swojej powierzchni szereg receptorów rozpoznających endogenne 

i egzogenne czynniki uszkadzające OUN, dzięki czemu mogą zainicjować odpowiedź immunologiczną. 
W przypadku zaburzeń warunków homeostatycznych mikroglej ze stanu uśpionego przechodzi w tak zwany 
stan aktywacji, podczas którego dochodzi do zmian morfologicznych i fizjologicznych komórek. Co istotne, 
komórki mikrogleju są populacją heterogenną. W ostatnich latach, przy użyciu transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej (TEM), scharakteryzowano fenotyp indukowany przewlekłym stresem, procesami starzenia 
się oraz rozwijającymi się patologiami w mózgu. Ze względu na intensywnie ciemne zabarwienie pod mikro-
skopem fenotyp ten nazwano dark microglia. Komórki „ciemnego mikrogleju” różnią się od dotychczas 
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opisanych fenotypów na poziomie ultrastrukturalnym. Przede wszystkim wykazują one nadmierną aktywność, 
co przyczynia się do rozwijania się w nich stresu oksydacyjnego, a co za tym idzie – przebudowy chromatyny 
jądrowej i zagęszczenia elektronowego.  
Rozwój wielu chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych, w szczególności Choroby Alzheimera (AD), 
jest silnie związany z neurozapaleniem indukowanym przez mikroglej. Wynika to z faktu, że komórki mikro-
gleju są stale zaangażowane we wzajemne reakcje z otaczającym je środowiskiem OUN oraz uczestniczą 
w przebudowie obwodów neuronalnych, zarówno homeostatycznej, jak i patologicznej. Wydaje się, że 
fenotyp dark microglia może być szczególnie zaangażowany w patologiczną przebudowę obwodów, która 

w efekcie upośledza pamięć, uczenie się i inne funkcje poznawcze. Zbadanie i zrozumienie zróżnicowania 
reakcji mikrogleju w różnych stanach chorobowych może dostarczyć nowych możliwości terapeutycznych.  
Słowa kluczowe: mikroglej, dark microglia, choroba Alzheimera, neurozapalenie 

Dark microglia as a phenotype of microglia associated with pathological changes 

in the CNS with special emphasis on Alzheimer's disease 

Abstact 
Microglia are immune cells residing permanently in the central nervous system. Microglia cells express 
a number of receptors on their surface that recognise endogenous and exogenous CNS-damaging factors, 
allowing them to initiate an immune response. When homeostatic conditions are disturbed, microglia change 
from a basic state into a so-called activated state, during which morphological and physiological changes of 
the cells occur. Importantly, microglia cells are a heterogeneous population. In recent years, using transmission 

electron microscopy (TEM), a new phenotype induced by chronic stress, ageing processes and developing 
pathologies in the brain has been characterised. Due to the intensely dark appearance under the microscope, 
this phenotype was named 'dark microglia'. 'Dark microglia' cells differ from previously described pheno-
types at the ultrastructural level. In particular, they show excessive activity, which contributes to the development 
of oxidative stress in these cells and, consequently, nuclear chromatin remodelling and electron densification.  
The development of many psychiatric and neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's disease 
(AD), is strongly associated with microglia-induced neuroinflammation. This is due to the fact that microglia 
cells are constantly involved in interacting with the surrounding CNS environment and participate in the 

remodelling of neuronal circuits, both homeostatic and pathological. It appears that the 'dark microglia' 
phenotype may be particularly involved in pathological circuit remodelling that eventually impairs memory, 
learning and other cognitive functions. Exploring and understanding the variation of microglia responses in 
different disease states may provide new therapeutic opportunities.  
Keywords: microglia, dark microglia, Alzheimer disease, neuroinflammation 
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Bożena Karbowska1, Adrianna Dylewska2, Diana Müller Siekierska3, Grzegorz 

Karbowski4, Piotr Karbowski5 

Substancje psychoaktywne źródłem zaburzeń układu 

nerwowego – metoda sondażu diagnostycznego 

w ocenie procesu zdrowienia osób uzależnionych 

od narkotyków 

1. Wprowadzenie 

Substancją psychoaktywną nazywamy substancję, która bezpośrednio wpływa na 

funkcjonowanie mózgu, w tym na jego procesy umysłowe (poznawcze czy nastrój). Od 
dawna wykorzystywano substancje psychoaktywne głównie pochodzenia roślinnego. 

Obecnie obok produktów naturalnych wprowadza się na rynek wiele syntetycznych 

środków psychoaktywnych. 

Istnieje kilka ważnych powodów, aby traktować proces wychodzenia z uzależnienia 
od narkotyków i terapię bardzo poważnie. Warto zwrócić uwagę na to, jak istotne jest 

zaangażowanie osoby uzależnionej w proces zmiany. Wybrano temat dotyczący wycho-

dzenia z uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodych dorosłych ze 
względu na powszechność zażywania narkotyków przez osoby w tym wieku. Uzależ-

nienie od substancji psychoaktywnych jest problemem, który sprawia wiele cierpień nie 

tylko osobom dotkniętym chorobą, ale również ich otoczeniu. 

2. Cel pracy 

Celem praktycznym badań było opracowanie listy najbardziej i najmniej skutecznych 

metod pomocy oraz wsparcia osób uzależnionych ze strony specjalistów i najbliższych 

(rodzina i przyjaciele) z perspektywy uzależnionych młodych dorosłych. 

3. Substancje psychoaktywne a zaburzenia układu nerwowego 

3.1. Podział substancji psychoaktywnych 

Substancją psychoaktywną nazywamy substancję, która po wprowadzeniu do orga-

nizmu człowieka wpływa na jego procesy umysłowe, np. procesy poznawcze czy nastrój. 
Termin ten jest neutralną nazwą dla wszystkich substancji, legalnych oraz nielegalnych 

[1]. 
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) przyjęła 

następujący podział substancji psychoaktywnych: 

1. Opioidy – np. heroina, morfina. 
2. Psychostymulanty – np. amfetamina, metamfetamina. 

3. Kokaina. 

4. Marihuana i haszysz. 

5. Halucynogeny (psychodeliki) – np. DMT, LSD. 
6. Środki lotne – kleje. 

7. Leki uspokajające i barbiturany. 

8. Nikotyna. 
9. Alkohol etylowy. 

3.2. Działanie wybranych substancji psychoaktywnych na układ nerwowy 

Grupą substancji psychoaktywnych wpływających pobudzająco na ośrodkowy układ 

nerwowy są stymulanty. Intensyfikują one przyjemne doznania, powodują zwiększenie 
poczucia szczęścia, przypływ energii, poczucie własnej wartości. Do tej grupy należą 

alkaloidy – kokaina, kofeina i nikotyna, a także organiczne aminy, takie jak amfetamina 

i niektóre jej pochodne. Molekularny mechanizm działania kokainy opiera się na anta-

gonizmie niekompetecyjnym transporterów wychwytu zwrotnego dla dopaminy (DAT), 
noradrenaliny (NET) i serotoniny (SERT), które znajdują się w błonie presynaptycznej. 

Stosowanie kokainy związane jest z ryzykiem wytworzenia psychozy, objawiającym się 

brakiem koncentracji, niepokojem oraz splątaniem. Kokaina powoduje zmiany w przewod-
nictwie glutaminergicznym w obrębie NAC (strukturze układu nagrody), które mogą 

nastąpić już po jednej ekspozycji na narkotyk [2, 3]. 

Efekty psychotyczne działania amfetaminy (AMPH) i metamfetaminy (METH) są 

bardzo podobne i obejmują pobudzenie, euforię, podwyższone libido i zwiększoną kon-
centrację [2, 4]. Podobnie jak kokaina, AMPH i METH również wywołują nagłe zmiany 

plastyczne w mózgu prowadzące do wytworzenia się tolerancji oraz uzależnienia, a ich 

chroniczne zażywanie niesie ryzyko zawałów serca. AMPH i METH długotrwale zabu-
rzają gospodarkę neuronalną monoamin. AMPH określono jako średnio skuteczny bloker 

DAT i NET oraz słaby SERT, METH natomiast jako średnio skuteczny bloker wszyst-

kich tych transporterów [2]. 
Opioidy (morfina oraz jej pochodne – heroina i kodeina) wykazują działanie analge-

tyczne, powodują również euforię i uczucie błogostanu. Opioidy swe efekty wywołują 

za pośrednictwem receptorów opioidowych w mózgu. Wyróżniamy receptory μ, κ i δ, 

które są receptorami metabotropowymi, związanymi z białkami G [5]. Receptory te 
mogą być zlokalizowane w części somato-dendrytycznej (gdzie zmniejszają pobudliwość 

komórki) lub w części aksonalnej (gdzie zmniejszają uwalnianie neurotransmitera) [2, 6]. 

Morfina określana jest jako silny agonista tych receptorów, a kodeina jako słaby. Z kolei 
heroina działa silnie na receptory opioidowe dopiero po przekształceniu w morfinę  

i 6-monoacetylomorfinę [7]. 

Działanie marihuany jest wielokierunkowe, łączy w sobie cechy depresanta, stymu-
lanta i psychodelika [8]. 

Po spożyciu marihuany główna substancja psychoaktywna w niej zawarta – tetrahydro-

kannabinol (THC) z grupy kannabinoidów łączy się z receptorami kannabinoidowymi 

(CB1 i CB2). Receptory te zlokalizowane są głównie w móżdżku, jądrach podstawnych 
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i obwodowym układzie nerwowym. Po wychwyceniu THC receptor aktywuje białko G, 

które blokuje kanały wapniowe, a w efekcie dochodzi do redukcji stężenia noradrenaliny, 

acetylocholiny i glutaminianu. Zminimalizowanie aktywności kanałów wapniowych 
powoduje wzrost stężenia dopaminy i pobudzenie wielu rejonów mózgu jednocześnie, 

co skutkuje uczuciem euforii i błogostanu, wpływając na percepcję, pamięć i wrażliwość 

na bodźce. Aktywacja receptora CB1 ma wpływ również na regulację łaknienia, dlatego 

osoby palące marihuanę charakteryzuje wzmożony apetyt i niekontrolowane zaspoka-
janie tej potrzeby [9]. 

Psychodeliki są jednymi z najbezpieczniejszych substancji używanych w celach 

rekreacyjnych [10]. Związki te nie mają właściwości nagradzających, dlatego nie 
wykazują działania uzależniającego [2, 11]. Do najbardziej popularnych należą łysiczka 

meksykańska (Psilocybe mexicana) i łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata). 

Grzyby te są najczęściej spożywane w postaci surowej, suszonej lub jako wywar, a ich 
efekty utrzymują się około 5-6 h [8]. Główny mechanizm działania halucynogenów 

psychodelicznych opiera się na aktywacji receptora 5-HT 2A (należącego do rodziny 

receptorów serotoninowych), który jest receptorem metabotropowym sprzężonym 

z białkiem G [12]. Psychodeliki mogą zaburzać filtrowanie wzgórzowe za pośrednictwem 
receptorów 5-HT2A zlokalizowanych w różnych częściach pętli, co skutkuje „przełado-

waniem” kory informacją zwrotną, a co za tym idzie – dezintegracją korowo-korowej 

aktywności neuronalnej [2]. 

3.3. Uzależnienie psychiczne, fizyczne i społeczne 

Uzależnienie psychiczne jest spowodowane silnymi i szybko pojawiającymi się 

pozytywnymi bodźcami emocjonalnymi w wyniku zażycia substancji psychoaktywnej. 

Wiodącym elementem uzależnienia psychicznego jest bezwarunkowe dążenie do zażycia 

substancji psychoaktywnej w celu uzyskania pożądanych stanów emocjonalnych. Uza-
leżniony, widząc, że tylko i wyłącznie dana używka jest w stanie zaspokoić jego potrzeby, 

zaczyna przypisywać jej subiektywne i szczególne znaczenie, jednocześnie koncentrując 

swoje życie na jej zdobywaniu i zażywaniu [13]. Sęk zauważa, że zależność między 
substancją psychoaktywną a uzależnionym przejawia się jako obsesyjne dążenie do za-

życia substancji w celu osiągniecia konkretnych doznań emocjonalnych i umysłowych [21]. 

Uzależnienie fizyczne to fizjologiczna zależność organizmu osoby uzależnionej od 
systematycznie przyjmowanej substancji psychoaktywnej. Wynika to z włączenia się 

narkotyku do metabolizmu komórkowego, co skutkuje potrzebą jej zażywania w celu 

zachowania równowagi biologicznej organizmu [14]. Zależność fizyczna charakteryzuje 

się więc przymusowym dążeniem do zażywania substancji [15]. Brak danej substancji 
w organizmie może skutkować pojawieniem się zespołu abstynencyjnego z powodu 

zakłócenia procesów biologicznych, przejawia się on dotkliwymi fizycznymi zaburze-

niami [16]. Z uzależnieniem fizycznym związane jest również zjawisko tolerancji, które 
polega na konieczności przyjmowania coraz większych dawek danej substancji psycho-

aktywnej w celu uzyskania takiego samego efektu. Wraz ze wzrostem tolerancji pojawiają 

się objawy odstawienia takie jak zmęczenie, wzmożona potliwość, biegunka, przygnę-
bienie, nudności lub wymioty, szybkie bice serca itp. [17]. 

Uzależnienie społeczne jest związane z chęcią przynależności osoby do grupy spo-
łecznej, która uznaje zażywanie narkotyków za element integrujący. Tego typu podejście 
do substancji psychoaktywnych możemy zauważyć głównie wśród grup subkulturo-
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wych, nieformalnych grup rówieśniczych oraz wśród grup przestępczych o charakterze 
zorganizowanym. Osoby, które chcą zyskać aprobatę członków grupy zaczynają postę-
pować podobnie do nich, a nierespektowanie norm panujących wśród danej grupy 
skutkuje odrzuceniem [18]. 

3.3.1. Wzorce używania narkotyków – od zażywania do uzależnienia 

Według naukowców cechami, które sprawiają, że dana osoba jest bardziej narażona 
na uzależnienie od narkotyków są: brak pewności siebie, brak umiejętności 
rozwiązywania problemów czy konstruktywnego radzenia sobie z nimi oraz brak 
asertywności [19]. Aby zostać osobą uzależnioną, trzeba oczywiście spróbować 
narkotyków – wiąże się to z dwoma etapami [20]: 
1. Używanie eksperymentalne – jednorazowe lub kilkukrotne spróbowanie substancji 

psychoaktywnej, np. dla zaspokojenia ciekawości. 
2. Używanie okazjonalne – gdy nadarzy się okazja, np. urodziny koleżanki, nie wiąże 

się ono z cyklicznym, ciągłym zażywaniem. 

Po zaistnieniu tych dwóch etapów kolejne przyjmowanie substancji psycho-

aktywnych jest wynikiem zależnych od siebie czynników, w tym osób, środowiska oraz 
substancji. Oznacza to, że o wchodzeniu w dalsze fazy uzależnienia będzie decydować 

podatność osoby na uzależnienie, brak odpowiedniej stymulacji i kontroli środowiska 

oraz potencjał uzależniający substancji psychoaktywnej [21]. 
Uzależnienie rozwija się kolejno w czterech występujących po sobie fazach [22]: 

1. Faza wstępna (konsumpcja towarzyska) – wynika bardzo często z ciekawości czy 
namawiania ze strony rówieśników podczas imprez czy spotkań towarzyskich. Faza 
charakteryzuje się drobnymi kłamstwami, brakiem przeznaczania dużej ilości pie-
niędzy na narkotyki oraz możliwym przedawkowaniem związanym z małą tolerancją 
na substancje psychoaktywne. 

2. Faza ostrzegawcza (początki uzależnienia) – jednostka zaczyna samodzielnie szukać 
dostępu do substancji psychoaktywnych. Faza charakteryzuje się tworzeniem sytuacji 
do zażywania przez osobę, wzrastaniem tolerancji, początkiem rezygnacji z zainte-
resowań oraz uznaniem narkotyków za sposób na „rozwiązywanie” problemów. 
W początkach uzależnienia człowiek zaczyna prowadzić „podwójne życie” – 
pozornie jest dobrym pracownikiem, uczniem czy członkiem rodziny, ale w rzeczy-
wistości często kłamie i woli spędzać czas w towarzystwie, gdzie może zażywać 
substancje psychoaktywne. 

3. Faza krytyczna (uzależnienie w pełni rozwinięte) – dla osoby najważniejszą rzeczą 
staje się „bycie” pod wpływem substancji psychoaktywnej. Faza charakteryzuje się 
brakiem kontroli nad spożywaniem narkotyków, złudnym poczuciem pokonywania 
bólu, lęku, nierzadko przedawkowaniami. Podczas w pełni rozwiniętego uzależnienia 
osoby często przestają zażywać nawet na parę tygodni, aby udowodnić sobie, że 
potrafią bez tego żyć, po czym zaczynają znowu to robić. W tej fazie często 
zaczynają się problemy w pracy, szkole czy w rodzinie. 

4. Faza chroniczna (przewlekła) – substancje psychoaktywne stają się dla człowieka 
potrzebne do życia, na równi z jedzeniem czy wodą. Osoba musi zażywać narkotyki, 
aby normalnie funkcjonować, a nie żeby czuć się odurzonym. Faza charakteryzuje 
się stawianiem substancji psychoaktywnej na pierwszym miejscu i jest procesem 
degradacji, co może prowadzić do śmierci. Wiele osób w tej fazie na szczęście pod-
daje się leczeniu. 
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4. Proces wychodzenia z uzależnienia od narkotyków wśród młodych 

dorosłych w świetle literatury przedmiotu 

4.1. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości 

Młodzi dorośli to osoby w wieku 18-25 lat, u których nabywanie i rozwój zależności 

od innych okazuje się głębokim, nieuświadomionym procesem. Trudność odnalezienia 

się w różnych sytuacjach sprawia, że poszukujący swojej indywidualności i kompetencji 
młody człowiek doświadcza wewnętrznego konfliktu [23]. W tym okresie zachowania 

młodego człowieka np. opinie, przyjmowane wartości, działania czy motywacje są uwarun-

kowane przeszłością i przyszłością [24]. Młodzi dorośli cenią sobie bycie potrzebnym 

czy lojalność, ale jednocześnie bardzo zwracają uwagę na prestiżową pracę, dobre życie 
i pieniądze. Podczas wchodzenia w dorosłość osoby mają możliwość eksperymentowania 

poprzez wcielanie się w różne role, a także realizując zadania rozwojowe [25]. To czy 

człowiek w wieku 18-25 lat osiągnie progresywne zmiany, czy doświadczy niepowo-
dzeń – zależy od tego, jakie posiada zasoby, strategie zaradności i mechanizmy obronne [26]. 

4.2. Etapy zmian w terapii uzależnień 

Etapy zmian odzwierciedlają motywacje i dynamiczne wahania procesu zmiany 

w czasie [27]. Prochaska i inni wyróżniają pięć etapów zmiany [28]: 
1. Prekontemplacja. 

2. Kontemplacja. 

3. Przygotowanie. 

4. Działanie. 
5. Podtrzymanie. 

Model wyżej wymienionych etapów zmian powstał w wyniku badań nad procedurami 

terapeutycznymi i technikami opisanymi w teoriach zmian, które są wykorzystywane 
w celu modyfikacji danych problematycznych zachowań [29]. Osoby znajdujące się na 

etapie prekontemplancji charakteryzują się przede wszystkim przyjmowaniem postawy 

obronnej oraz odrzucaniem sugestii odnośnie do problemu z zażywaniem narkotyków [30]. 
Uzależniony wykazuje brak zainteresowania problemem czy potrzebą zmiany oraz nie 

posiada umiejętności świadomego myślenia o uzależnieniu. Etap prekontemplacji cechuje 

pasywność, brak zaangażowania i zobowiązania w leczeniu oraz świadome i nieświa-

dome unikanie kroków w celu zmiany. Bliscy, widząc zachowania uzależnionego, często 
powodują presję na nim oraz wymuszają zmianę na lepsze. Znajdujący się na tym etapie 

uzależniony nie ma poczucia, że negatywne aspekty zażywania substancji psychoaktyw-

nych przeważają nad pozytywnymi. Drugim etapem zmiany jest kontemplancja, która 
jest próbą zrozumienia przez uzależnionego swoich wyborów oraz ich oceną. Ten okres 

ma charakter ambiwalentny. Towarzyszy mu niepokój, brak podejmowania działań 

i przygotowania do ich podjęcia, ale również wykazanie chęci kontroli nad sytuacja i myśl 

o zmianach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym momencie nałogu uzależniony 
dokonuje oceny wad i zalet swojej sytuacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych 

aspektów podjęcia zmiany. Kolejnym etapem jest przygotowanie, w którym uzależniony 

wychodzi z zamiarem oraz gotowością do zmiany swojego obecnego zachowania – chce 
zacząć działać. W okresie przygotowania wprowadzane jest ograniczenie w spożywaniu 

danej substancji psychoaktywnej. Uzależniony jest zobowiązany do realizacji założonych 

celów, podejmuje decyzje o zmianach i jest otwarty na realizacje założonych planów. 
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Czwartym etapem jest działanie polegające na wprowadzeniu zmian w życie oraz 

demonstrowaniu zobowiązania do nich. Uzależniony w tym okresie podejmuje wysiłek, 

aby zmienić swoje zachowanie i/lub otoczenie. Wykazuje on przejawy motywacji 
i wysiłku w celu modyfikacji zachowań oraz angażuje się w proces zmiany. W działaniu 

zauważalna jest skłonność do dostosowania się uzależnionego do sugerowanych mu 

rozwiązań, strategii i czynności mających na celu zmianę [31]. Ostatnim etapem w pro-

cesie zmiany jest podtrzymanie, które polega głównie na pracy nad utrzymaniem dotych-
czasowo osiągniętych zmian. Uzależniony w tym okresie mocno koncentruje się na unikaniu 

wpadek czy powrotu do nałogu, co powoduje u niego strach i niepokój. Pojawiają się 

u niego rzadkie, ale bardzo intensywne pokusy zażycia substancji psychoaktywnych. 
Etap podtrzymania pozwala na stworzenie alternatywnego stylu życia bez nałogów. 

4.3. Metody leczenia w uzależnieniu od narkotyków 

Terapia indywidualna to metoda leczenia, która czyni zmianę wielowymiarowym 

i osobistym procesem składającym się z kilku etapów (przejście do kolejnego etapu 
wymaga poradzenia sobie z zadaniami z poprzedniego) [14]. Jednym z pierwszych 

wcześniej wymienionych zadań jest określenie przez osobę, w jakim momencie zmiany 

się znajduje [13]. Indywidualne sesje z osobą uzależnioną pozwalają terapeucie opraco-

wać indywidulany plan pomocy, dowiedzieć się, jakie są powody podjęcia leczenia oraz 
oceniać poszczególne etapy zmiany. Podczas terapii indywidualnej wyróżniamy dwa 

plany; „plan leczenia” i „plan działania” [32]. Ten pierwszy jest tworzony przez terapeutę 

we współpracy z uzależnionym i dotyczy zadań terapeuty oraz zagadnień, na których 
ma się on koncentrować. Drugi z planów dotyczy zobowiązań, dokonań i wykorzysta-

nych środków podczas leczenia przez uzależnionego [32]. 

Podstawowe zadania w terapii indywidualnej na każdym z etapów zmian to: 

• prekontemplacja – wywołanie troski, zainteresowania i nadziei; 

• kontemplacja – analiza korzyści i ryzyka, pokonywanie ambiwalencji, podejmo-
wanie decyzji; 

• przygotowanie – podejmowanie zobowiązania, porządkowanie celów, opracowanie 

planu; 

• działanie – wprowadzenie planu w życie, pokonywanie przeszkód, aktualizacja 

planu; 

• podtrzymanie – podtrzymanie zmiany, zapobieganie nawrotom, unikanie znużenia 

zmianami. 
Jedną z form terapii indywidualnej jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), 

która została opracowana przez dr. Aarona Becka w latach sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku. CBT pozwala znaleźć zależność pomiędzy emocjami, myślami i zachowaniami. 
Głównym celem terapii behawioralno-poznawczej jest polepszenie jakości życia osoby 

uzależnionej. Jest on osiągany poprzez zmianę zachowań i sposobu myślenia. Cechami 

charakterystycznymi tej terapii są: oparcie na współpracy między terapeutą a pacjentem, 

zorientowanie na rozwiązanie problemu, skupienie na teraźniejszości, ograniczenie 
w czasie, a także zastosowanie adekwatnych technik terapeutycznych. Dzięki terapii 

poznawczo-behawioralnej osoby uzależnione uczą się, jak zastępować negatywne prze-

myślenia i zachowania pozytywnymi [33]. 
Dialog motywujący (DM) to rozmowa ukierunkowana, w której prowadzący, np. 

terapeuta zmierza do tego, aby wywołać u swojego rozmówcy (klienta) jego własną 
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motywację do zmiany i wzmocnienie jej [33]. Badania nad dialogiem motywującym 

wykazały, że pacjenci, których terapeuci stosowali w interwencjach wysoki poziom empatii, 

bardzo często podejmowali dalszą terapię oraz utrzymywali zmiany prozdrowotne [33]. 
Opisywane podejście znajduje zastosowanie w krótkoterminowej pracy z osobami 

przejawiającymi zachowania ryzykowne oraz w sesjach motywujących do podjęcia 

terapii [14]. Sesja motywująca w przypadku osób uzależnionych od metadonu potrafi 

obniżyć wskaźnik drop outu (porzucenia) z 49% do 30%. Inne badanie wykazało, że 
dialog motywujący zwiększa zaangażowanie osoby w terapię oraz pomaga w trzymaniu 

abstynencji po trzymiesięcznej terapii [14]. 

Główne zasady pracy w dialogu motywującym to:  
1. Wyrażanie empatii, która jest możliwa dzięki zdolności odczuwania doświadczeń 

np. bólu lub przyjemności drugiej osoby, tak jak ona je przeżywa. 

2. Rozwijanie ambiwalencji poprzez rozwijanie poszukiwanie i poznawanie wew-
nętrznych przekonań i uczuć klienta na temat tego, jakie znaczenie ma wprowa-

dzenie zmiany dla niego samego. 

3. Wspieranie poczucia sprawczości, które jest możliwe dzięki podtrzymywaniu wiary 

klienta w jego zdolność do kontrolowania własnych zachowań i wpływania na 
własne życie [32]. 

Terapia grupowa jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia zaburzeń zwią-

zanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Początki takiego rodzaju terapii 
mogą być skomplikowane i ciężkie dla uzależnionego, jednak zazwyczaj przynoszą one 

więcej korzyści niż strat [32]. Zanim jednak osoba uzależniona pójdzie na terapię grupową 

powinna przystąpić do terapii indywidualnej, aby nauczyć się dzielić swoim doświad-

czeniem [15]. Na popularność terapii grupowej wpływają takie cechy jak skuteczność 
i niskie koszty leczenia oraz fakt, że bycie częścią grupy stanowi czynnik wspomagający 

[15]. Terapia grupowa jest w stanie dostarczyć poparcie ze stronny innych uzależnionych, 

ale też dostarcza wiedzy na temat edukacji zdrowotnej [32]. Terapia grupowa daje 
ogromne korzyści, których nie może zapewnić terapia indywidualna [32]. Świadczy 

o tym chociażby fakt, że pozwala ona jednostce wyjść z poczucia osamotnienia poprzez 

rozmowę z osobami, które mają taki sam lub podobny problem [16]. Oznacza to, że 
uzależniony ma szansę znaleźć sojuszników podczas drogi do wyjścia z uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych. Podczas trwania terapii grupowej możliwe jest dzielenie 

się informacjami na temat wszystkich objawów związanych z uzależnieniem oraz 

mówienie o ich związku z emocjami czy podejściem do życia [15]. 
W terapii grupowej tak jak w indywidualnej – można posługiwać się etapami w pro-

cesie wychodzenia z uzależnienia, aby stworzyć poszczególne grupy czy dostosować 

sposoby leczenia. Zadania oraz cele terapii grupowej różnią się w każdej utworzonej 
grupie – zależą od stopnia gotowości osób [15]. Do głównych zadań terapii grupowej 

należą [17]: 

• wzmacnianie zobowiązania do zmiany; 

• rozwijanie umiejętności do zmiany nawyków związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych; 

• zachęcanie do wprowadzania zmian. 
Często stosowaną metodą leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest 

terapia substytucyjna metadonem lub buprenorfiną. Metadon to narkotyczny środek 

przeciwbólowy z grupy opioidów [13]. Buprenorfina jest lekiem opiatowym działającym 
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przeciwbólowo i znieczulająco [33]. Ta metoda jest najczęściej używana w przypadku 

uzależnienia od opioidów oraz jest szczególnie nastawiona na ograniczenie rekreacyj-

nego używania opioidów i redukcje szkód. W połączeniu z opieką socjalną, medyczną 
oraz psychologiczną terapia substytucyjna daje największe prawdopodobieństwo sku-

teczności spośród innych dostępnych form terapii [34]. Terapia substytucyjna pozwala 

zredukować głód narkotykowy, poprawia stan psychiczny i fizyczny uzależnionego, 

zmniejsza możliwość zarażenia się HIV, HCV i HBV oraz daje możliwość normalnego 
i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie [14]. 

5. Proces wychodzenia z uzależnienia od narkotyków wśród młodych 

dorosłych – wyniki badań własnych 

5.1. Materiał i metody 

Badania zostały przeprowadzone wśród 45 osób w przedziale wiekowym 18-25 lat za 

pomocą metody sondażu diagnostycznego, techniką był wywiad, a narzędziem kwestio-
nariusz ankiety własnego autorstwa. Badania odbyły się na przełomie listopada i grudnia 

2021 roku za pośrednictwem Internetu, a dokładniej za pomocą Formularza Google. 

Stworzono elektroniczną wersję ankiety w postaci strony internetowej. Przyporządko-
wany do niej link zamieszczono na facebookowych grupach o tematyce wspierania siebie 

w uzależnieniu od narkotyków (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhr0m 

OoGbKN_Vy_QMmzz92Y9ZtRBB9wG2L8yVjcJaUEyL1Ng/viewform). W pracy za-

stosowano kwestionariusz ankiety składający się z 29 pytań zamkniętych i otwartych. 
Pierwsza część pytań dotyczyła charakterystyki grupy badanej. Pozwoliła ona poznać 

wiek osób uzależnionych, rodzaj przyjmowanych substancji psychoaktywnych. Wyłonione 

zostały one odpowiedzi na pytania związane z rodzajem zażywanych substancji psycho-
aktywnych, pojawiło się zauważenie własnych zachowań oraz umiejętność regulowania 

emocji przez osobę uzależnioną. 

Część druga dotyczyła zagadnień związanych z terapią specjalistyczną, w tym ilości 
podjętych terapii wraz z opisem najbardziej i najmniej pomocnych form/elementów terapii 

specjalistycznej, największych trudności podczas terapii oraz pozwalających określić 

wartość terapii specjalistycznej dla osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych. 

Trzecia część pytań dotyczyła rodziny osoby uzależnionej. Pozwoliła ona uzyskać 
wiedzę na temat otrzymywanego wsparcia od najbliższych osób oraz określić, które 

działania z ich strony były najmniej i najbardziej pomocne. 

5.2. Wyniki badań  

Badaną grupę stanowili młodzi dorośli w trakcie oraz po terapii mającej na celu 
wyjście z uzależnienia. Średnia wieku badanych osób wynosiła 21 lat. Prawie połowa ze 

wszystkich respondentów zaczęła zażywać narkotyki pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. 

Zdecydowana większość badanych osób zażywała marihuanę i haszysz (n = 42; 93,3%), 

równie popularnymi wśród respondentów były psychostymulanty (n = 40; 88,9%) oraz 
nikotyna (n = 40; 88,9%). Na trzecim miejscu znalazł się alkohol etylowy (n = 35; 

77,8%), a za nim następująco opioidy (n = 28; 62,2%) i halucynogeny (n = 25; 55,6%). 

Najrzadziej wybieraną używką okazała się kokaina (n = 18; 40%). 
U największej ilości osób problem z narkotykami pojawił się pomiędzy 15. a 18. 

rokiem życia (n = 21; 46,7%), grupami środkowymi były osoby, u których uzależnienie 

zaczęło się pomiędzy 12. a 15. rokiem życia (n = 9; 20%) oraz pomiędzy 18. a 21. rokiem 
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życia (n = 8; 17,8%). U 8,9% (n = 4) respondentów problem z substancjami psycho-

aktywnymi pojawił się do 12. roku życia, u niewiele mniejszej ilości osób natomiast 

pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (n = 3; 6,7%). 
Zdecydowana większość respondentów deklarowała, że przez swoje uzależnienie 

zniszczyła jakąkolwiek relacje (n = 40; 88,9%), nieliczna grupa osób twierdziła, że ich 

to nie dotyczyło (n = 5; 11,1%). Wyniki przedstawiono na rycinie 1. 

  
Rycina 1. Wpływ narkotyków na relacje z innymi ludźmi [opracowanie własne] 

Warto zaznaczyć, że ponad trzy czwarte z badanych osób próbowało naprawić te 

relacje (n = 35; 77,8%). 
Kolejne zagadnienie dotyczyło występowania zachowań destrukcyjnych u osób uza-

leżnionych. Znacząca większość deklarowała, że występowały u nich zachowania destruk-

cyjne i pojawiają się one nadal (n = 33; 73,4%), u 13,3% (n = 6) zachowania destrukcyjne 

ustały, natomiast 13,3% respondentów (n = 6) nie deklarowało takich zachowań (ryc. 2). 

  
Rycina 2. Występowanie zachowań destrukcyjnych u ankietowanych [opracowanie własne] 

Wyniki badań pozwoliły sprecyzować najczęściej występujące zachowania destruk-
cyjne wśród respondentów: 
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1. Samookaleczenia, np. cięcie się, bicie się po głowie, wyrywanie włosów, przypalanie 

się, drapanie do krwi, wbijanie igieł w żyły i spuszczanie krwi. 

2. Przedawkowania substancji psychoaktywnych oraz leków. 
3. Agresja słowna i fizyczna, np. wyzywanie, krzyczenie, niszczenie przedmiotów, 

uderzanie pięściami w ścianę. 

4. Próby samobójcze. 

5. Zaburzenia odżywiania, np. głodzenie się, wymioty, złe odżywianie się. 
6. Ryzykowne kontakty seksualne. 

Kolejne zagadnienia dotyczyły umiejętności regulowania emocji. Na rycinie 3 przed-

stawiono wyniki ankiety dotyczącej tej kwestii. Ponad połowa respondentów określiła 
ją jako umiarkowaną (n = 26; 57,8%), drugą najczęściej wybieraną opcją było bardzo 

złe radzenie sobie z emocjami (n = 8; 17,8%); źle (n = 5; 11,1%), dobrze (n = 4; 8,9%). 

Bardzo dobre umiejętności regulowania emocji zadeklarowały 2 osoby (4,4%). 

 
Rycina 3. Zdolność do regulowania emocji wg ankietowanych [opracowanie własne] 

W badaniach uwzględniono również ilość podejmowanych terapii przez uzależnio-

nych. Wyniki przedstawiono na rycinie 4. Najwięcej osób uczęszczało na jedną terapię 
(n = 19; 42,2%), 22,2% (n = 10) deklarowało udział w dwóch terapiach, 15,6% (n = 7) 

w trzech, natomiast 20% (n = 9) w więcej niż w trzech terapiach. 
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Rycina 4. Ilość podejmowanych terapii przez uzależnionych [opracowanie własne] 

Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzono listę najbardziej pomocnych 

elementów w terapii specjalistycznej dla uzależnionych od narkotyków młodych doro-

słych (uszeregowano wg ważności): 
1. Rozmowa z odpowiednim terapeutą. 

2. Relacje i rozmowy z innymi uzależnionymi, którzy podjęli się terapii (w tym anoni-

mowi narkomani). 

3. Odcięcie się od środowiska narkomanów. 
4. Praca jako zajęcie głowy i wypełnienie czasu. 

5. Trzymanie abstynencji. 

6. Zrozumienie mechanizmów związanych z uzależnieniem. 
7. Redukcja szkód. 

8. Leki przepisane przez psychiatrę. 

Lista najmniej pomocnych form wsparcia dla uzależnionych od narkotyków młodych 
dorosłych w terapii specjalistycznej (opracowana na podstawie przeprowadzonych badań): 

1. Źle dobrane lub niepotrzebnie przepisywane leki. 

2. Źle dobrany psycholog lub terapeuta. 

3. Ocenianie ze strony specjalistów. 
4. Substytucja jako możliwość dalszego zażywania. 

5. Zmuszanie do abstynencji na początku terapii. 

6. Zbyt duża ilość lekarzy. 
7. Zbyt duża ilość zasad w Monarze. 

8. Pozostanie w środowisku narkomanów. 

9. Trzymanie w pasach w psychiatryku. 

10. Przymus do terapii. 
11. Brak kontaktu z bliskimi w Monarze. 

12. Brak stałego dostępu do psychologa w Monarze. 

Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę, że pomoc specjalistyczna usprawnia 
i poprawia jakość leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

Kolejne zagadnienia dotyczyły wsparcia ze strony najbliższych. Blisko trzy czwarte 

respondentów zadeklarowało, że podczas wychodzenia z uzależnienia miało wsparcie 
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rodziny i przyjaciół (n = 33; 73,3%); 26,7% (n = 12) wskazało, że nie otrzymało żadnego 

wsparcia ze strony najbliższych. Wyniki przedstawiono na rycinie 5. 

  
Rycina 5. Wsparcie ze strony najbliższych podczas wychodzenia z uzależnienia od narkotyków  

[opracowanie własne] 

Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzono listę najbardziej pomocnych 

działań ze strony najbliższych dla uzależnionych od narkotyków młodych dorosłych 

(uszeregowano wg ważności): 
1. Wsparcie fizyczne – kontrolowanie, pilnowanie w zażywaniu odpowiedniej dawki 

leków, spotkania na trzeźwo, bycie przy detoksie, obecność. 

2. Wsparcie psychiczne – rozmowa, empatia, wsparcie, wybaczenie, spokój, telefony 

do ośrodka, możliwość wypłakania, stabilność, zaangażowanie, troska, pomoc, brak 
oceniania, dobre słowo, nadzieja, asertywność, brak podatności na manipulacje. 

3. Wsparcie finansowe. 

Lista najmniej pomocnych działań ze strony najbliższych dla uzależnionych od 
narkotyków młodych dorosłych opracowana na podstawie przeprowadzonych badań: 

1. Awantury, kłótnie, krzyk. 

2. Brak zrozumienia i rozmowy. 
3. Obwinianie, wytykanie problemu. 

4. Ocenianie. 

5. Nadmierna kontrola i brak zaufania. 

6. Sugestie złych działań. 
7. Lekceważenie problemu. 

8. Wypominanie przeszłości. 

Podsumowując działania ze strony rodziny, warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas 
całego procesu wychodzenia z uzależnienia od narkotyków rola bliskich jest niezwykle 

ważna nie tylko dla osoby uzależnionej, ale też dla efektów terapii, i jak dużo może dać 

zrozumienie, rozmowa oraz wspólna dyskusja na temat podejmowanych działań czy 

zasad w procesie wychodzenia z uzależnienia. Przeprowadzone badania potwierdziły ten 
aspekt – aż 53%, w skali od 0 do 10 oceniło wartość wsparcia najbliższych w procesie 

wychodzenia z uzależnienia na 10. 
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Badania pozwoliły również uzyskać informacje na temat największych trudności 

podczas procesu wychodzenia z uzależnienia od narkotyków wśród młodych dorosłych 

(lista uszeregowana wg ważności): 
1. Utrzymanie abstynencji. 

2. Zrozumienie problemu, siebie i swoich uczuć. 

3. Początek terapii. 

4. Kontakt z innymi uzależnionymi. 
5. Otwarcie się i wyjście do innych ludzi. 

Warto podkreślić, że dwie trzecie respondentów zadeklarowało aktualne trzymanie 

abstynencji (30 osób, 67%), natomiast jej brak pojawia się u 33% badanych (15 osób). 

6. Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach zdobycie substancji psychoaktywnych takich jak marihuana, 

amfetamina czy mefedron nie jest niczym trudnym, a głównym impulsem do przyjmo-

wania substancji psychoaktywnych są różnego rodzaju problemy społeczne (rodzinne), 
jak również ciekawość oraz chęć przebywania w towarzystwie. Uzależnienia są złożonym 

problemem obejmującym wiele aspektów życia danej osoby. Leczenie farmakologiczne 

rzadko bywa skuteczne samo w sobie i najlepsze szanse ma w połączeniu z psycho-

terapią oraz oddziaływaniami środowiskowymi. 
Optymistyczny jest fakt, że wiele młodych dorosłych jest świadomych swojego 

uzależnienia i wykazuje spore chęci do podjęcia terapii. Rozpoczęcie terapii oraz utrzy-

manie abstynencji pełni ważną rolę w procesie wyjścia z uzależnienia. Opanowanie tych 
kwestii pozwala na zrozumienie siebie oraz swoich uczuć. Bardzo ważny jest również 

kontakt z innymi osobami (nieuzależnionymi) oraz ze światem zewnętrznym. Dla młodych 

dorosłych – co wykazały badania – zdecydowanie większą wartość w procesie wycho-

dzenia z uzależnienia ma wsparcie najbliższych, a pomoc specjalistyczna usprawnia 
i poprawia jakość leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

Odcięcie się od środowiska narkomanów wydaje się najważniejszym aspektem 

w procesie zdrowienia osób uzależnionych od narkotyków. 

Podziękowania 

Źródło finansowania: Politechnika Poznańska, 0911/SBAD/2204. 
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Substancje psychoaktywne źródłem zaburzeń układu nerwowego – metoda 

sondażu diagnostycznego w ocenie procesu zdrowienia osób uzależnionych 

od narkotyków 

Streszczenie 
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest problemem, który sprawia wiele cierpień nie tylko osobom 
dotkniętym chorobą, ale również ich otoczeniu. W pracy podjęto próbę analizy procesu wychodzenia z uzależ-
nienia, opracowano najbardziej oraz najmniej skuteczne metody wsparcia w tym procesie ze strony specja-
listów i najbliższych (rodzina i przyjaciele). Za pomocą metody sondażu diagnostycznego i przy użyciu 
kwestionariusza ankiety przebadano osoby w wieku 18-25 lat.  
Opracowanie składa się z rozdziału teoretycznego, badawczego i metodologicznego. Rozdział teoretyczny 

dotyczy: okresu dorosłości, podziału substancji psychoaktywnych, etapów zmian w terapii uzależnień, wzorców 
używania narkotyków, powodów oraz konsekwencji sięgania po substancje psychoaktywne, terapii indywi-
dualnej oraz grupowej. Rozdział metodologiczny pozwala określić, jakie zjawisko zostało zbadane, w jakim 
celu, z wykorzystaniem jakich narzędzi, a także przedstawia postawione hipotezy badawcze. W rozdziale 
badawczym przedstawiono analizę badań dotyczących procesu wychodzenia z uzależnienia od narkotyków 
wśród młodych dorosłych (18-25 lat). 
Wyniki badań wykazały, że rozpoczęcie terapii oraz utrzymanie abstynencji pełni ważną rolę w procesie 
wyjścia z uzależnienia. Opanowanie tych kwestii pozwala na zrozumienie siebie oraz swoich uczuć. Bardzo 

ważny jest również kontakt z innymi osobami (nieuzależnionymi) oraz ze światem zewnętrznym. Dla mło-
dych dorosłych – co wykazały badania – zdecydowanie większą wartość w procesie wychodzenia z uzależ-
nienia ma wsparcie najbliższych niż terapia specjalistyczna, ale warto podkreślić, że pomoc specjalistyczna 
usprawnia i poprawia jakość leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 
Odcięcie się od środowiska narkomanów wydaje się najważniejszym aspektem w procesie zdrowienia osób 
uzależnionych od narkotyków. 
Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, zaburzenia układu nerwowego, terapia 

Psychoactive substances as a source of nervous system disorders – a method 

of diagnostic survey in the evaluation of the recovery process of addicts 

Abstract 
Addiction to psychoactive substances is a problem that causes a lot of suffering not only to those affected, 

but also to those around them. The study attempts to analyze the process of recovering from addiction, the most 
and the least effective methods of support in this process on the part of specialists and loved ones (family and 
friends) have been developed. People from 18 to 25 years of age were surveyed using the diagnostic survey 
method and a questionnaire. The study consists of a theoretical, research and methodological chapter. The 
theoretical chapter concerns: adulthood, the division of psychoactive substances, stages of changes in addic-
tion therapy, patterns of drug use, reasons and consequences of using psychoactive substances, individual 
and group therapy. The methodological chapter allows to define which phenomenon has been investigated, 
for what purpose, with the use of what tools and presents the research hypotheses. The research chapter 
presents an analysis of the research on the process of recovering from drug addiction among young adults 

(18-25 years old). Research results have shown that starting therapy and maintaining abstinence play an 
important role in the process of overcoming addiction. Mastering these issues allows you to understand 
yourself and your feelings. It is also very important to contact other people – non-addicts and with the outside 
world. For young adults – as research has shown – the support of loved ones is much more valuable in the 
process of getting out of addiction than specialist therapy, but it is worth emphasizing that specialist help 
improves and improves the quality of treatment of addiction to psychoactive substances. Cutting off from 
the community of drug addicts seems to be the most important aspect in the recovery of drug addicts. 
Keywords: psychoactive substances, nervous system disorders, therapy 
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Nanomedycyna w leczeniu chorób  

ośrodkowego układu nerwowego 

1. Wprowadzenie 

Zaburzenia neurologiczne to bardzo ciężkie w przebiegu i trudne w leczeniu choroby, 

które mogą obejmować obwodowy lub ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Charakte-
ryzują się przede wszystkim procesami związanymi z agregacją białek, co najczęściej 

prowadzi do neurodegeneracji, a zatem także zmiany struktury neuronów i utraty ich 

funkcji. Wiąże się to z wieloma nieprawidłowościami w funkcjonowaniu mózgu z po-

wodu śmierci dużej liczby neuronów [1]. 
Ze względu na niezwykłą złożoność układu nerwowego diagnoza i leczenie chorób 

OUN stanowią ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny [2]. Innym powodem, 

dla którego tak trudno jest skutecznie leczyć zaburzenia OUN jest obecność bariery 
krew–mózg (BBB, ang. blood-brain barrier) oraz bariery krew–płyn mózgowo rdze-

niowy (BCSFB, ang. blood-cerebrospinal fluid barrier). Ze względu na obecność tych 

dwóch barier niezbędne jest opracowanie skutecznych terapii, które umożliwią docieranie 
danych farmaceutyków do OUN [3]. W związku z tym od wielu lat prowadzi się badania 

nad usprawnieniem leków skierowanych właśnie na komórki OUN, jednak dopiero nie-

dawno, dzięki połączeniu nanotechnologii, a konkretnie nanomedycyny, z neuronauką 

powstała nowa dziedzina – neuronanomedycyna, dzięki której znacznie wzrosło zainte-
resowanie opracowaniem nowych metod leczenia opartych na nanotechnologii, które 

mogłyby skutecznie dostarczać leki do komórek docelowych [4]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia chorób związanych z ośrodkowym 
układem nerwowym przy pomocy nanomedycyny, omówienie wykorzystywanych 

nanonośników w diagnostyce i leczeniu chorób OUN, a także podsumowanie aktualnych 

badań na temat neuronanomedycyny. 

3. Rodzaje nośników 

Ze względu na niską skuteczność konwencjonalnych farmaceutyków w leczeniu 

chorób OUN zaczęto stosować różnego rodzaju nanonośniki, które można podzielić na 

organiczne, nieorganiczne oraz na nanonośniki pochodzenia biologicznego [5] (rys. 1). 

Zamknięcie leków w specyficznych nanonośnikach umożliwia ich przetransportowanie 
przez BBB [6], a podanie dożylne ułatwia dotarcie pożądanych substancji do OUN [7]. 

 
1 gabriela.chrostek98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biologów Eksperymentalnych 

„Cortex” przy Zakładzie Neurobiologii i Fizjologii Molekularnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 
Wrocławski. 
2 domaradzkaalexandra@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biologów Eksperymentalnych 
„Cortex” przy Zakładzie Neurobiologii i Fizjologii Molekularnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 
Wrocławski. 
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Rysunek 1. Rodzaje nanonośników stosowanych w neuronanomedycynie.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4] 

3.1. Nanonośniki organiczne 

Wśród nanonośników organicznych możemy wyróżnić nanocząsteczki polimerowe, 
stałe nanocząsteczki lipidowe, liposomy, dendrymery oraz micele. 

Nanocząsteczki polimerowe wytwarzane są z biodegradowalnych polimerów pocho-

dzenia syntetycznego – np. kwas polimlekowy czy kwas poliglikolowy. Stosowane są 

także polimery pochodzenia naturalnego, takie jak żelatyna, albumina czy chitozan [8]. Tego 
typu nanonośniki nie są jednak popularne ze względu na ich dużą neurotoksyczność [4]. 

Stałe nanocząsteczki lipidowe to nowa generacja nanonośników. Składają się ze 

stabilizowanych surfaktantem trójglicerydów, monoglicerydów, tłuszczów twardych, 
mieszanin glicerydowych i wosków, które są stałe zarówno w temperaturze pokojowej, 

jak i w temperaturze ciała [8]. Struktura tych nośników obejmuje stały hydrofobowy rdzeń, 

w którym fosfolipidy osadzone są przez hydrofobowe ogony, co znacznie zwiększa wy-
dajność zatrzymania leków hydrofobowych wewnątrz nanocząsteczek [9]. Powszechnie 

stosowanymi lipidami używanymi do formowania tych nośników są: kwas stearynowy, 

wosk pszczeli czy wosk carnauba [10]. Ponadto stałe nanocząsteczki lipidowe łączą cechy 

liposomów i nanocząsteczek polimerowych, co sprawia że charakteryzują się wysoką 
stabilnością fizyczną, dużą ochroną leku znajdującego się wewnątrz nośnika, dobrą 

tolerancją przez organizm, a także biodegradowalnością i brakiem toksycznych pro-

duktów ubocznych [11]. 
Stałe nanocząsteczki lipidowe mają zdolność do przekraczania BBB ze względu na 

wysoce lipofilowy charakter i są w stanie przenikać do OUN. W związku z tym są sze-

roko stosowane jako nośniki leków dostarczanych właśnie do OUN [12]. Do mecha-

nizmów umożliwiających wychwyt przez mózg tego typu nośników należą: dyfuzja bierna, 
transport aktywny, endocytoza, a także parakomórkowa droga poprzez otwieranie ścisłych 

połączeń w mikronaczyniach mózgu [13]. Co ciekawe, ze względu na to, że receptory 

apolipoproteiny E (APOE, ang. apolipoprotein E) są ekspresjonowane głównie w mózgu, 
zaczęto używać właśnie tego białka w celu zwiększenia skuteczności dostarczania leków 

do mózgu. W związku z tym zmodyfikowano nanocząsteczki lipidowe i na ich po-
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wierzchni umieszczono właśnie APOE, które mają się łączyć z odpowiednimi recepto-

rami w mózgu i uwalniać transportowane leki [14]. 

Liposomy są sztucznie utworzonymi pęcherzykami składającymi się z amfifilowych 
dwuwarstw lipidowych, które otaczają rdzeń roztworu hydrofilowego [15]. Mogą one 

zatrzymywać w rdzeniu związki hydrofilowe, a w warstwach fosfolipidowych związki 

hydrofobowe. Z tego powodu są często wykorzystywane jako systemy dostarczania 

cząsteczek terapeutycznych [16], w tym leków, szczepionek, enzymów, DNA, RNA 
i białek [17]. Liposomy także są w stanie przekraczać BBB i dostarczać środki tera-

peutyczne i diagnostyczne do OUN [18]. Główne drogi umożliwiające liposomom dotarcie 

do mózgu to transcytoza, endocytoza wspomagana przez receptory, a także przerwanie 
BBB przez siły zewnętrzne [19]. 

Dendrymery to drzewiasto rozgałęzione globularne makrocząsteczki [20], które zbu-

dowane są z rdzenia i odchodzących od niego powtarzalnych jednostek, na końcu których 
znajdują się funkcjonalne grupy końcowe [21]. Do formowania dendrymerów najczęściej 

wykorzystywane są poliamidoamina i eter poliarylowy [20]. Ponadto dendrymery trans-

portują zarówno cząsteczki hydrofilowe, jak i hydrofobowe. Stąd wynika ich szerokie 

zastosowanie do transportu środków terapeutycznych i diagnostycznych [22]. Ze względu 
na to, że posiadają zdolność pokonywania BBB dzięki pośredniczącej w endocytozie 

internalizacji komórkowej [23], znalazły zastosowanie w terapii schorzeń OUN [24]. Co 

ciekawe, specyficzne ligandy mogą być sprzężone z powierzchnią dendrymerów, co 
przyczynia się do lepszego ukierunkowania tych nośników na odpowiednie komórki, 

a także do ułatwienia transportu przez BBB [23]. 

Micele są nośnikami, które tworzą się spontanicznie w odpowiednich warunkach 

poprzez samoorganizację cząsteczek amfifilowych [25]. Składają się z rdzenia, czyli 
hydrofobowego ogona oraz z części zewnętrznej, czyli hydrofilowej głowy. Wykorzy-

stywane są jako nanonośniki ze względu na zdolność do dostarczania związków lipofilo-

wych i innych substancji słabo rozpuszczalnych w wodzie. Ponadto zapewniają chemiczną 
i fizyczną stabilność transportowanych substancji oraz ich trwałe i kontrolowane uwal-

nianie [10]. Micele przenikają przez BBB poprzez mechanizmy endocytozy i transcytozy, 

a ich zdolność penetracji może być zwiększona poprzez sprzężenie specyficznych ligan-
dów, przeciwciał lub zastosowanie sił mechanicznych zakłócających BBB [26]. 

Można więc wysunąć wniosek, że stałe nanocząsteczki lipidowe są preferowane jako 

nośniki leków hydrofobowych ze względu na możliwość przekraczania BBB oraz ich 

wysoce lipofilowy charakter i biodegradowalność. Ponadto nie wykazano w tym przy-
padku efektów neurotoksycznych. Jeśli jednak środek leczniczy ma charakter hydrofilowy, 

częściej wykorzystuje się nanocząsteczki polimerowe, ale należy wziąć pod uwagę ich 

możliwą neurotoksyczność [4]. 

3.2. Nanonośniki nieorganiczne 

Do nanonośników nieorganicznych należą różnego typu nanocząsteczki nieorga-

niczne, nanorurki węglowe oraz kropki kwantowe. 

Dzięki wielu modyfikacjom powierzchni nanocząsteczek nieorganicznych są one po-
wszechnie stosowane w dziedzinie medycyny [27], a ich unikalne właściwości optyczne, 

elektryczne i magnetyczne utorowały drogę do nowych zastosowań biomedycznych, jak 

na przykład ukierunkowane dostarczanie leków [28]. Szczególnie duże zainteresowanie 

wzbudziły nanocząsteczki metali i tlenków metali ze względu na możliwość dostoso-
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wania ich struktury, rozmiaru i porowatości, a także możliwość koniugacji z ligandami 

i polimerami, co zwiększa ich skuteczność jako nośników [29]. Ponadto nanocząsteczki 

złota i krzemionki mają zdolność do przenikania przez BBB, więc stosuje się je jako 
nośniki leków [30]. Opracowano także ultramałe supermagnetyczne nanocząsteczki 

tlenku żelaza (USPION, ang. ultra-small supermagnetic iron oxide nanoparticles), które 

w porównaniu do supermagnetycznych nanocząsteczek tlenku żelaza (SPION, ang. 

supermagnetic iron oxide nanoparticles) nie akumulują się w wątrobie czy w śledzionie 
i w związku z tym wykorzystywane są do dostarczania leków [31]. 

Nanorurki węglowe są najpowszechniejszymi nanomateriałami węglowymi. Składają 

się z grafitu zwiniętego w rurki, które mogą być jedno- lub wielościenne z otwartymi 
końcami lub zamknięte fulerenowymi czapeczkami [32]. Nie są one w stanie pokonać 

BBB na drodze dyfuzji biernej, więc dla zastosowania tych nanonośników w nanome-

dycynie kluczowe jest sprzężenie ich ze związkami, które mogłyby umożliwić im 
aktywny transport do mózgu [33]. 

Kropki kwantowe charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami elektrycznymi 

i optycznymi [34], dzięki czemu wzbudziły duże zainteresowanie w dziedzinie nanome-

dycyny jako systemy dostarczania leków, a także w nowotworowej terapii celowanej 
oraz w monitorowaniu lokalizacji przeszczepionych komórek [35]. 

Ze względu na dużą neurotoksyczność nanonośniki nieorganiczne wykorzystuje się 

prawie wyłącznie do bioobrazowania [4].  

3.3. Nanonośniki biologiczne 

Najpopularniejszymi nanonośnikami biologicznymi są wektory wirusowe i pęche-

rzyki zewnątrzkomórkowe (EV, ang. extracellular vesicles). 

Działanie wektorów wirusowych opiera się na zdolności wirusów do wprowadzania 

materiału genetycznego do komórek gospodarza. Wektory wirusowe mają zdolność do 
przenikania przez BBB poprzez transcytozę lub częściowe przerwanie tej bariery [36]. 

W OUN stosuje się je głównie podczas terapii genowej polegającej na dostarczeniu 

prawidłowej kopii wadliwego genu i zmniejszeniu w ten sposób szkodliwych funkcji 
białka kodowanego przez nieprawidłowy gen [37]. Najczęściej stosowanymi wektorami 

do tego typu terapii są między innymi wektory retrowirusowe, lentiwirusowe i adeno-

wirusowe [38]. Ponadto trwają badania nad zastosowaniem wirusa Herpes simplex 
(HSV, ang. Herpes simplex virus) do zwalczania udaru mózgu poprzez naprawę lub zastą-

pienie genów powodujących uszkodzenia neuronów [39]. 

EV to pochodzące z komórek struktury błonowe, które można podzielić na trzy klasy: 

ciałka apoptotyczne uwalniane podczas programowanej śmierci komórki (PCD, ang. 
programmed cell death), egzosomy pochodzące z endocytozy i mikropęcherzyki zwane 

także ektosomami [40]. EV wzbudzają w ostatnim czasie duże zainteresowanie jako 

mechanizm komunikacji międzykomórkowej, który umożliwia wymianę białek, lipidów 
i materiału genetycznego. W OUN uczestniczą w utrzymaniu prawidłowych funkcji 

neuronów, ale także przyczyniają się do rozwoju zaburzeń neurodegeneracyjnych. EV 

są w stanie przekraczać przez BBB poprzez transcytozę za pośrednictwem receptora lub 
poprzez adsorpcję [41]. 

EV bada się obecnie pod kątem zastosowania ich jako nośników w zaburzeniach 

OUN, wykorzystując autologiczne egzosomy zawierające dehydrogenazę gliceraldehy-

dowo-3-fosforanową. EV mają za zadanie dostarczać małe interferujące RNA (siRNA, 
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ang. small interfering RNA) do neuronów, mikrogleju i oligodendrocytów. Wykorzystuje 

się je także do dostarczania enzymu rozszczepiającego białko prekursorowe amyloidu 

(APP, ang. amyloid precursor protein) w celu zmniejszenia aktywności białka sekre-
tazy-1 (BACE1, ang. beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1), a tym 

samym zapobiegania formowaniu się złogów amyloidowych. Egzosomy stosowane są 

także do dostarczania odpowiednich inhibitorów w celu zahamowania wzrostu guza 

w modelu glejaka. Istnieją też doniesienia o podawaniu egzosomów zawierających 
kurkuminę w celu zahamowania zapalenia mózgu [42]. 

4. Neuronanomedycyna 

OUN jest niezwykle złożonym i wyspecjalizowanym układem w organizmie, co 

wiąże się też z ogromną złożonością chorób związanych z OUN. W związku z tym stale 
poszukiwane są terapie, które będą skuteczne w leczeniu najczęściej występujących 

zaburzeń tego układu, takich jak choroba Alzheimera czy nowotwory mózgu. Z tego 

powodu w ostatnich latach bardzo rozwinęło się badanie zastosowania nanomedycyny 
w leczeniu chorób OUN [43]. 

4.1. Zastosowanie nanomedycyny w diagnostyce i leczeniu  

Nanomateriały posiadają wiele zalet w zakresie nieinwazyjności, stabilności, ukie-

runkowania, biodegradowalności, a większość z nich jest w stanie przekraczać BBB. Po-

nadto możliwa jest także kontrola uwalniania leków z nanoprzekaźników. W związku 
z tym zyskały one duże zainteresowanie pod kątem leczenia chorób OUN [19]. 

4.1.1. Nowotwory mózgu 

Jednym z największych wyzwań w leczeniu nowotworów OUN jest transport farma-

ceutyków przez BBB. Dlatego niezwykle istotne jest opracowanie skutecznych strategii 
efektywnego transportu leków, które trafią do komórek mózgu i będą skutecznie przeciw-

działać nowotworzeniu. W związku z tym trwa wiele badań nad opracowaniem naj-

bardziej skutecznych leków opartych na nanotechnologii [44]. W diagnostyce również 
próbuje się wykorzystać nanonośniki, takie jak różnego rodzaju nanocząsteczki, liposomy, 

micele i kropki kwantowe [45] (rys. 2). 

Jeśli chodzi o leczenie nowotworów mózgu, bardzo efektywne okazuje się zastosowanie 

nanocząsteczek kwasu poli(laktydowo-glikolowego) zawierającego deoksorubicynę 
i cisplatynę, których podanie powoduje pojawienie się efektu cytotoksycznego względem 

glejaka [53]. Zastosowanie amfifilowych nanocząsteczek polimerowo-lipidowych zawie-

rających docetaksel prowadzi do akumulacji leku w miejscu guza oraz do zahamowania 
jego wzrostu [54]. Wykorzystywane są także preparaty liposomalne zawierające takie 

farmaceutyki jak metotreksat [55] czy 5-fluorouracyl [56], które zwiększają efektyw-

ność transportu tych leków przez BBB. Z kolei koniugacja dendrymerów z glikolem poli-

etylenowym [57] lub kwasem sialowym [58] znacznie zwiększa penetrację guza, a zatem 
także stężenie leku w miejscu guza. Co ciekawe, badano też cytotoksyczne działanie 

USPION względem glejaka wielopostaciowego, jednak w tym przypadku wpływ na 

żywotność komórek był ściśle zależny od dawki [59]. 
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Rysunek 2. Przykłady zastosowania nanonośników w diagnostyce nowotworów mózgu.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [45-52] 

4.1.2. Choroby neurodegeneracyjne 

Choroby neurodegeneracyjne należą do coraz częściej występujących zaburzeń za-
leżnych od wieku, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Najczęstsze 

choroby neurodegeneracyjne to choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie 

zanikowe boczne, choroba Huntingtona i stwardnienie rozsiane. Choroby te charaktery-
zują się własną patofizjologią, a do najczęstszych objawów mogą należeć: zaburzenia 

pamięci, zaburzenia funkcji poznawczych lub zaburzenia funkcji motorycznych, które 

mają wpływ na zdolność poruszania się, mówienia, a nawet oddychania. Ze względu na 

brak skuteczności obecnie stosowanych terapii prowadzi się szerokie badania nad 
zastosowaniem nanomedycyny w leczeniu tych chorób [60]. 

Neuronanomedycynę stosuje się także w diagnostyce do neuroobrazowania, głównie 

w celu wykrywania nagromadzenia się β-amyloidu [61]. W tym celu jako nanonośniki 
wykorzystywane są nieorganiczne nanomateriały, takie jak nanocząsteczki tlenku żelaza 

[62] czy nanocząsteczki gadolinu [63]. 
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W leczeniu chorób neurodegeneracyjnych stosuje się zarówno organiczne, jak i nie-
organiczne nanonośniki. W terapii choroby Alzheimera wykorzystuje się polimerowe 
nanocząsteczki kwasu polietylenowego wraz ze specyficznymi przeciwciałami. Pozwala 
to na eliminację fibryli amyloidowych [64]. Co więcej, w badaniach in vitro wykazano, 
że zastosowanie nanonośników polimerowych do dostarczania kurkuminy zwiększyło 
wydajność dostarczania leku, a tym samym zmniejszyło stan zapalny [65]. Kurkuminę 
w leczeniu choroby Alzheimera dostarcza się też przy użyciu miceli [66]. Badania in 
vivo dotyczące podawania saksagliptyny przy pomocy nanocząsteczek chitozanu wyka-
zały zdolność do lepszego ukierunkowania farmaceutyku, a także zapobieganie przed-
wczesnemu uwalnianiu leku [67]. Do leczenia choroby Alzheimera stosuje się także 
poliamidoaminowe dendrymery zawierające karbamazepinę [68]. W przypadku choroby 
Parkinsona podawanie nanocząsteczek chitozanu drogą donosową w celu dostarczenia 
selegiliny zwiększa efektywność ukierunkowanego docierania leku do mózgu [69]. 
Ponadto efektywniejsze przenikanie przez BBB i celniejsze dostarczanie leków zaobser-
wowano w przypadku zastosowania liposomów sprzężonych z kwasem fosfatydowym 
w celu transportu apolipoproteiny E do OUN [70]. Co więcej, po podaniu nanocząsteczek 
tlenku ceru nastąpiła poprawa dysfunkcji ruchowych oraz zmniejszenie apoptozy ze 
względu na zdolność tych cząsteczek do ochrony neuronów przed uszkodzeniami wywo-
łanymi przez reaktywne formy tlenu [71]. 

4.1.3. Udar 

Kolejnym zaburzeniem OUN, które stanowi poważny problem medyczny, jest udar. 
Możemy wyróżnić udar niedokrwienny spowodowany blokadą mózgowego naczynia 
krwionośnego oraz udar krwotoczny, który z kolei wywołany jest pęknięciem naczynia 
krwionośnego [72]. Mimo dużej częstości występowania udaru niedokrwiennego, dostępne 
metody leczenia są bardzo ograniczone [73]. Obecnie metody leczenia skupiają się na 
wykorzystaniu liposomów, a także nieorganicznych i organicznych nanocząsteczek, 
takich jak nanocząsteczki metali, tlenki metali i nanocząsteczki polimerowe [74]. 

Prowadzone są badania nad zastosowaniem SPION w celu diagnostyki udaru mózgu. 
Poprzez wprowadzenie tych nanocząsteczek możliwe jest oszacowanie miejsca, 
w którym doszło do niedokrwienia mózgu [75]. 

Wykorzystanie nanomedycyny w leczeniu udarów jest dopiero na wczesnym etapie 
badań. Próbuje się wykorzystywać dendrymery poliamidoaminowe sprzężone z glikolem 
polietylenowym w celu dostarczania leków eliminujących skrzepy krwi z naczynia [76]. 
Obiecującą strategią w terapii udaru niedokrwiennego wydaje się być także dostarczanie 
siRNA do odpowiednich obszarów mózgu. W związku z tym próbuje się wykorzystać 
SPION do terapii genowej [77]. 

4.2. Ograniczenia związane z neuronanomedycyną 

Wraz z zastosowaniem nanotechnologii w dziedzinie biomedycznej pojawiły się 
pewne obawy związane z zagrożeniem stosowania nanonośników. Główną przyczyną 
tych wątpliwości jest toksyczność niektórych z wykorzystywanych związków. Według 
badań mogą one wywołać nieprzewidywalne reakcje biologiczne po wprowadzeniu do 
organizmu [78]. Co więcej, zastosowanie nanomateriałów w celu leczenia zaburzeń 
OUN może prowadzić do natychmiastowych efektów neurotoksycznych powodujących 
zmianę struktury i aktywności neuronów. Może to powodować pojawienie się odwracal-
nych lub trwałych konsekwencji, które mogą dotyczyć całego układu nerwowego lub 
tylko jego części [79]. 
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Badania sugerują także, iż niektóre z wykorzystywanych związków mogą tworzyć 
agregaty [80]. W konsekwencji – tworzą one duże skupiska wykraczające poza nanoskalę, 
co powoduje zmniejszenie możliwości wchłaniania terapeutyków przez komórki. Może 
wówczas dojść do indukcji apoptozy. Co więcej, sugeruje się także, że nanomateriały 
mają zdolność do translokacji z miejsca podania do innych organów, takich jak wątroba, 
serce, nerki czy płuca [81]. 

Ze względu na to, że nanomateriały mogą wywoływać poważne efekty toksyczne 
w miejscu akumulacji, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań in vivo, które 
miałyby na celu określenie toksyczności tych związków względem narządów i tkanek, 
a także zbadanie ich potencjalnych właściwości rakotwórczych [82]. 

5. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość 

Neuronanomedycyna jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną, która przyczynia 
się do powstawania nowych strategii diagnozowania i leczenia zaburzeń związanych 
z OUN. Obecnie dąży się do opracowania najskuteczniejszych nanonośników organicz-
nych i nieorganicznych, a także na wykorzystaniu nośników biologicznych, takich jak 
wektory wirusowe czy EV, które umożliwiałyby transport środków obrazujących i tera-
peutyków przez BBB. 

Mimo obiecujących wyników dotychczasowych badań, napływają doniesienia o poja-
wieniu się toksyczności używanych nanomateriałów. Należy więc przeprowadzić dodat-
kowe badania umożliwiające opracowanie nietoksycznego nanonośnika, który byłby 
skuteczny w leczeniu najczęściej występujących chorób OUN. 
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Nanomedycyna w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego 

Streszczenie 
Nanomedycyna jest stosunkowo nową i wciąż rozwijającą się gałęzią nauki, która polega na wykorzystaniu 
nanocząsteczek w celu zwiększenia skuteczności działania danego leku. W ostatnich latach duży nacisk 
kładzie się na neuronanomedycynę, czyli wykorzystanie nanomedycyny w leczeniu chorób układu nerwowego. 
Ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny stanowi opracowanie skutecznych leków oraz metod lecze-
nia chorób ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności chorób neurodegeneracyjnych, lecz dzięki 
zastosowaniu nanocząsteczek leki trafiają do miejsc docelowych znacznie szybciej, co wiąże się również 
z pozytywnym wpływem na ich skuteczność. Istnieją także skutki uboczne tego typu terapii. Największy 
problem stanowić może nagromadzenie się leku, który staje się wówczas toksyczny dla komórek. W związku 
z tym niezbędne jest prowadzenie dalszych badań w celu udoskonalania nanoprzekaźników stosowanych 
w nanomedycynie, aby jak najbardziej zmniejszyć niepożądane działania tych terapii. Uważa się jednak, że 
neuronanomedycyna może stanowić klucz do odkrycia skutecznych metod leczenia chorób ośrodkowego 
układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. 
Słowa kluczowe: neuronanomedycyna, nanocząsteczki, choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera 

Nanomedicine in the treatment of the nervous system diseases 

Abstract 
Nanomedicine is a relatively new and still developing branch of science that involves the use of nanoparticles 
to enhance the efficiency of a drug. In recent years, there has been a strong emphasis on neuronanomedicine, 
which is the use of nanomedicine to treat diseases of the nervous system. It is a huge challenge for modern 
medicine to develop effective drugs and treatments for diseases of the central nervous system, particularly 
neurodegenerative diseases, but with the use of nanoparticles, drugs reach their target sites much more 
quickly, which is also associated with positive effects on their effectiveness. There are also side effects of 
this type of therapy. The biggest problem may be the accumulation of the drug, which then becomes toxic to 
the cells. Further research is therefore needed to refine the nanocarriers used in nanomedicine in order to 
reduce the adverse effects of these therapies as much as possible. However, it is believed that neuronano-
medicine may hold the key to discovering effective treatments for central nervous system diseases such as 
Alzheimer's disease, multiple sclerosis and Parkinson's disease.  
Keywords: neuronanomedicine, nanoparticles, neurodegenerative diseases, Alzheimer’s disease 
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Wybrane surowce roślinne  

o działaniu przeciwdrgawkowym 

1. Wprowadzenie 

Struktury układu nerwowego, wraz z gruczołami endokrynnymi (układ hormonalny) 

to kluczowe elementy organizmu ludzkiego, które zapewniają jego integralność, pozwa-
lają na odbiór informacji z zewnątrz i adekwatną odpowiedź. Układ hormonalny cechuje 

się pewnego rodzaju bezwładnością, pozwala na długofalowe zmiany (narastające stop-

niowo, ale i pozostawiające długo obserwowane efekty). Aktywność układu nerwowego 

zwykle kojarzy się z szybko pojawiającymi się zmianami, które zapewnia przewodnictwo 
elektryczne (bieg sygnału przez neuron) i chemiczne (w synapsach). Takie właściwości 

przekazywania sygnału pozwalają na bardzo szybką komunikację organizmu z oto-

czeniem i tym samym sprawne reagowania na zmiany wymagające natychmiastowej 
reakcji. Opisana specyfika przewodzenia impulsów nerwowych może stanowić niekiedy 

poważny problem. Ubocznym i niepożądanym rezultatem zdolności neuronów do gene-

rowania impulsu elektrycznego mogą być nieprawidłowe wyładowania – zarówno 
w kontekście intensywności tych zjawisk (amplituda potencjału iglicowego), jak i loka-

lizacji powstawania. Nasilone wyładowania elektryczne dają efekty zależne od miejsca 

ich wystąpienia, stąd objawy takiego stanu mogą być ledwo zauważalne lub bardzo 

dokuczliwe, a czasem wręcz niebezpieczne. W zależności od lokalizacji ogniska wyładowań 
objawy mogą dotyczyć zaburzeń wegetatywnych – ślinienie się, pocenie, a także zaburzeń 

świadomości (tzw. objawy małe), a ponadto mogą pojawić się drgawki i skurcze mięśni 

(tzw. objawy duże). Te ostatnie są stosunkowo częste (kora ruchowa zajmuje dużą część 
mózgowia, stąd prawdopodobieństwo uszkodzenia tego obszaru jest relatywnie wysokie), 

to im epilepsja zawdzięcza swoją powszechnie znaną nazwę „padaczka”. 

Drgawki są cyklicznymi, szybkimi, ale i płytkimi skurczami włókien mięśniowych. 
Mogą mieć różne podłoże. Mogą być rezultatem zaburzeń elektrolitowych, nieprawi-

dłowej impulsacji z obszarów mózgowia lub rdzenia kręgowego, obniżenia progu drgaw-

kowego (gorączka, zatrucia toksynami). 

Różnorodność objawów wynikająca z lokalizacji zmian umiejscowionych w mózgo-
wiu czyni tę chorobę dużym wyzwaniem pod względem diagnostyki i leczenia. W terapii 

epilepsji dominującą rolę odgrywa farmakoterapia, często oparta na stosowaniu kilku 

leków, dobranych ze ścisłym uwzględnieniem specyfiki wyróżnianych typów tego 
schorzenia. Poszukiwania nowych substancji o właściwościach terapeutycznych wśród 

surowców naturalnych jest szeroko obserwowanym zjawiskiem. Dotyczy ono także 

potencjalnych środków leczniczych pomocnych w zwalczaniu chorób układu nerwowego. 
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Jednym z podstawowych mechanizmów działania leków przeciwpadaczkowych jest 

aktywność agonistyczna wobec receptorów dla kwasu γ-aminomasłowego (GABA), 

podtypu A, określanych także jako receptory benzodiazepinowe. Pobudzenie tych struktur 
hamujących wywołuje efekty zależne od lokalizacji tych receptorów, np. działanie 

przeciwdrgawkowe w rdzeniu kręgowym, nasenne w tworze siatkowatym itp. 

Konopie indyjskie (Cannabis indica Lam.) to roślina lecznicza najczęściej opisy-

wana obecnie w kontekście jej działania i możliwości zastosowania w leczeniu epilepsji 
[1-3]. Temat ten jest często podejmowany w pracach badawczych, budzi jednak równie 

wiele kontrowersji.  

W medycynie ludowej wielu regionów świata stosowane są także rośliny o właści-
wościach przeciwdrgawkowych. Specyfiki te znane są i stosowane lokalnie od dawna. 

Obecnie podejmuje się badania zmierzające do ustalenia składu, mechanizmu działania 

składników czynnych i bezpieczeństwa stosowania przetworów z tych roślin. 
Celem niniejszej pracy było poglądowe przedstawienie wybranych roślin, które znaj-

dują zastosowanie lecznicze z uwagi na działanie przeciwdrgawkowe. Materiał źródłowy 

stanowiły artykuły badawcze opublikowane w ostatnich latach. Doboru zagadnień doko-

nano z uwzględnieniem różnorodności geograficznej i botanicznej, a także cech fitoche-
micznych surowca roślinnego. Przedstawiono zarówno rośliny mało znane w Europie, 

jak i te, które są powszechnie stosowane, ale z innych względów niż ich działanie 

przeciwdrgawkowe.  

2. Przegląd wybranych gatunków roślin o tradycyjnym zastosowaniu 

przeciwdrgawkowym 

Według doniesień literaturowych działanie agonistyczne wobec receptorów GABAA 

wykazywały wyciągi wodne i etanolowo-wodne z kilku przedstawicieli flory połud-
niowych obszarów Afryki – Aptosimum indivisum Burch. ex Benth. (Scrophulariaceae), 

Asparagus suaveolens Burch. (Asparagaceae), wyciąg wodny z Commiphora marlothii 

Engl. (Burseraceae). Wyciągi z tych roślin są składnikami tradycyjnego środka stoso-
wanego w krajach afrykańskich w leczeniu epilepsji (Sehlare sa Seebana) [4]. 

W tym samym modelu badawczym wykazano także analogiczną aktywność wycią-

gów wodnych i etanolowo-wodnych z liści Rhus tridentata (L.F.) Wild & Drum., Rhus 

rehmanniana Engl. (Anacardiaceae) i Hoslundia opposita Vahl (Lamiaceae) oraz 
wyciągu etanolowego z bulwocebuli Hypoxis colchicifolia Lam. (Hypoxidaceae) [5]. 

W badaniach in vivo na szczurach, u których indukowano drgawki pilokarpiną 

i pikrotoksyną, wykazano umiarkowane działanie przeciwdrgawkowe wyciągu wodnego 
z warstwy korowej korzeni Annona senegalensis Pers. (Annonaceae). Roślina ta upra-

wiana jest w Burkina Faso z uwagi na jadalne owoce. Analiza fitochemiczna wykazała 

obecność w tym surowcu alkaloidów, związków terpenoidowych, w tym saponin. Wyciąg 
ten charakteryzował się względnie umiarkowaną toksycznością ostrą, na poziomie LD50 

powyżej 3000 mg/kg masy ciała, przy podaniu dootrzewnowym). Efektywna dawka 

wyciągu przerywająca atak po 16 minutach to 150 mg/kg masy ciała. Jako odnośnik za-

stosowano diazepam 2 mg/kg wykazujący działanie przeciwdrgawkowe po 14 minutach 
od podania. Wykazano również, że badany wyciąg działa prewencyjnie, wydłużając czas 

między napadami [6]. 

Ambrosia paniculata Wild. O.E. Schultz (Asteraceae), znana również jako A. arte-
misifolia L. to roślina o tradycyjnym zastosowaniu leczniczym, występująca na Kubie, 
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Karaibach, w środkowej i południowej Afryce. W Polsce spotykana jako gatunek zado-

mowiony, uznawana za roślinę inwazyjną. Odwar z liści tej rośliny był przedmiotem 

badań w zakresie działania przeciwdrgawkowego, które jest podstawą znaczenia tej 
rośliny w tradycyjnej medycynie krajów kontynentu afrykańskiego. Badania przeprowa-

dzono z udziałem myszy, które poddawano działaniu pikrotoksyny (w dawce 7 mg/kg 

masy ciała) i izoniazydu (210 mg/kg masy ciała). Wyciąg opóźniał wystąpienie ataków. 

Wyładowania w mózgowiu wywołano miejscowym podaniem penicyliny do obszarów 
kory czuciowo-ruchowej i płata potylicznego. Odwar z liści A. paniculata hamował te 

wyładowania w obu badanych strukturach. Autorzy cytowanej pracy wiążą działanie 

odwaru z nasilaniem przekaźnictwa GABA-ergicznego [7]. 
Wpływ na przewodnictwo związane z GABA wykazano także dla składników czyn-

nych olejku eterycznego z kwiatów pomarańczy (Citrus aurantium L., Rutaceae) – 

bogatych w nerol. Olejek zastosowano dożylnie w dwóch dawkach: 20 mg/kg i 40 mg/kg 
u myszy z drgawkami indukowanymi pentylenotetrazolem z zastosowaniem diazepamu 

jako odnośnika. Olejek okazał się także skuteczny w niwelowaniu skutków porażenia 

prądem elektrycznym. Metodą chromatografii gazowej ustalono składniki olejku o poten-

cjalnym działaniu przeciwdrgawkowym: linalol (28,5%), octan linalilu (19,6%), neroli-
dol (9,1%), (E,E)-farnezol (9,1%), alfa-terpineol (4,9%), limonen (4,6%) [8]. 

Wyciąg eterowy i alkoholowo wodny z nasion magnolii wielkokwiatowej – Magnolia 

grandiflora L. (Magnoliaceae) – jest znanym środkiem przeciwdrgawkowym stosowanym 
w tradycyjnej medycynie Meksyku. Wyciągi podawano drogą doustną dojrzałym sam-

com szczurów rasy Wistar w dawce 250 mg/kg i 200 mg/kg. Zaobserwowano zniesienie 

odruchu mięśni prostowników po indukcji impulsem elektrycznym u 50% i 40% osobni-

ków (odpowiednio). Po podaniu wyciągów odnotowano wydłużenie snu indukowanego 
pentobarbitalem. Nie wykazano toksyczności składników ekstraktu [9]. 

Kilka znanych powszechnie roślin, uprawianych także w Polsce, było przedmiotem 

badań autorów izraelskich. Analizie poddano m.in. wyciągi wodne z liści i łodyg roz-
marynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.), biedrzeńca anyżu (Pimpinella anisum L.) 

z rodziny Lamiaceae, rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) i bylicy 

pospolitej (Artemisia vulgaris L.) z rodziny Asteraceae. Wykazano, że wyciągi z tych 
roślin opóźniały pojawianie się u myszy ataków indukowanych pikrotoksyną [10]. 

Wśród roślin drzewiastych, które zawierają składniki o działaniu przeciwdrgawkowym 

wyróżnić można jeden z gatunków cisu, Taxus wallichiana Zucc. Przetwory pozyski-

wane z tej rośliny są stosowane w tradycyjnej medycynie Pakistanu nie tylko w leczeniu 
epilepsji, ale także jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Wyciąg metanolowy 

z liści (igieł) tej rośliny był przedmiotem badań w kierunku działania przeciwdrgaw-

kowego u gryzoni po podaniu pentylenotetrazolu jako substancji indukującej drgawki. 
W badaniach na myszach potwierdzono statystycznie istotną zdolność hamowania 

drgawek (klonicznych i tonicznych) wyciągu podawanego dootrzewnowo w dawce 100 

i 200 mg/kg masy ciała [11]. 
Bacopa monnieri (L.) Pennell (Plantaginaceae), czyli bakopa drobnolistna, to roślina 

spotykana w składzie wielu suplementów diety o działaniu adaptogennym, której przy-

pisuje się także działanie neuroprotekcyjne. Ten rodzaj aktywności był przedmiotem badań 

prowadzonych w ośrodku w Indiach. Celem badań było nie tyle ustalenie skuteczności 
wyciągu w leczeniu i zapobieganiu napadom padaczkowym, co określenie wpływu skład-

ników czynnych ekstraktu na zachowanie receptorów mGluR8 (metabotropowe receptory 
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dla kwasu glutaminowego). Kwas glutaminowy kojarzony jest z działaniem pobudza-

jącym, a zaburzenia w neurotransmisji związanej z tym przekaźnikiem skutkują wieloma 

komplikacjami neurologicznymi. Receptory dla kwasu glutaminowego odgrywają rolę 
w regulacji aktywności struktur pobudzających i hamujących. Zmniejszenie aktywności 

tych receptorów obserwowano w przebiegu epilepsji. Badania prowadzone były na szczu-

rach, którym podawano wyciąg wodny z całej rośliny (B. monnieri) w dawce 150 mg/kg 

masy ciała, po indukcji napadów podaniem dootrzewnowym pilokarpiny (w dawce  
350 mg/kg masy ciała). Zaobserwowano zwiększenie aktywności receptorów mGluR8, 

co może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad zastosowaniem leków przeciw-

padaczkowych o nowym punkcie uchwytu [12]. 
Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch., czyli w Elwendia persica (Boiss.) Pimenov & 

Kjuykov (Apiaceae) to roślina, której owoce nazywane są niekiedy czarnym kminkiem 

z uwagi na zawartość olejku eterycznego o charakterystycznym zapachu. W Iranie jest 
tradycyjnym środkiem leczniczym o działaniu przeciwpadaczkowym. Olejek eteryczny 

i wyciąg metanolowy z owoców B. persicum wykazywały zdolność do hamowania na-

padów padaczkowych u myszy, wywoływanych przez pentetrazol i impulsy elektryczne. 

Po podaniu olejku w dawce 1 mL/kg masy ciała i wyciągu metanolowego w dawce 
3 g/kg masy ciała zaobserwowano wydłużenie czasu upływającego od podania środka 

drgawkogennego do wystąpienia napadu. Wyciąg metanolowy okazał się skuteczny 

w przypadku drgawek wywołanych pentetrazolem, ale nie impulsem elektrycznym, olejek 
był skutecznym środkiem przeciwdrgawkowym w obu przypadkach [13]. 

Przedmiotem badań aktywności przeciwdrgawkowej i sedatywnej były także białka 

będące składnikami wydzieliny mlecznej Calotropis procera (Ait.) R.Br. (Apocynaceae). 

Badania prowadzono na myszach z drgawkami indukowanymi pentetrazolem. Badana 
wydzielina podawana w dawkach 50 mg/kg i 100 mg/kg wykazywała znaczący wpływ 

na opóźnienie wystąpienia napadów indukowanych pentetrazolem. Zaobserwowano, że 

białka z C. procera wydłużają czas snu wywołanego podaniem diazepamu [14].  
Carissa carandas L. to kolejny gatunek z rodziny Apocynaceae (toinowate), 

stosowany w tradycyjnej medycynie Indii, Sri Lanki, Jawy, Malezji, Mjanmy (Birmy) 

i Pakistanu. Korzeń stosowany jest jako środek o działaniu przeciwrobaczym, ścią-
gającym, wzmagającym apetyt, przeciwzapalnym. Znajduje zastosowanie w dolegli-

wościach ze strony wątroby i żołądka, w reumatyzmie, a także w zaburzeniach układu 

nerwowego. Wyciąg etanolowy z korzenia C. carandas podawano dootrzewnowo myszom 

w kilku dawkach (100, 200 oraz 400 mg/kg masy ciała). Zaobserwowano wyraźne 
działanie wyciągu polegające na redukcji i skróceniu czasu trwania napadów induko-

wanych impulsami elektrycznymi, pentetrazolem, pikrotoksyną, bikukuliną i kwasem 

N-metylo-D-asparaginowym u zwierząt doświadczalnych [15]. 
Wyciąg wodny z Cissus quadrangularis L. (Vitaceae) wykazywał zależną od dawki 

aktywność hamującą napady kloniczne i toniczno-kloniczne u myszy wywołane pilokar-

piną. Wyciąg podawano doustnie w dawkach: 37,22; 93,05; 186,11 oraz 372,21 mg/kg. Po 
siedmiu dniach badań potwierdzono efekt przeciwlękowy w teście uniesionego labiryntu 

krzyżowego i teście otwartego pola, będących modelami działania uspokajającego u myszy 

(unikających z natury otwartych przestrzeni). Wyciąg z C. quadrangularis w istotnym 

statystycznie stopniu obniżał stężenie dialdehydu malonowego (MDA) będącego mar-
kerem stresu oksydacyjnego, a także transaminazy GABA – enzymu rozkładającego 

kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Zaobserwowano także zwiększenie stężenia 
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GABA. Na podstawie przytoczonych wyników można uznać, że zdolność do hamowania 

napadów padaczkowych u myszy przez składniki wyciągu wodnego z C. quadrangu-

laris jest związana z działaniem przeciwlękowym i antyoksydacyjnym [16]. 
Różne części tropikalnej rośliny z rodziny Rutaceae – Clausena anisata (Wild) są 

surowcem stosowanym w leczeniu epilepsji w tradycyjnej medycynie afrykańskiej. 

Według doniesień literaturowych zarówno części nadziemne (kora i liście), jak i korową 

warstwę korzenia poddano badaniu w celu znalezienia uzasadnienia dla zastosowania 
tego specyfiku. Wyciąg etanolowy z podziemnych organów tej rośliny zawierał znaczne 

ilości flawonoidów i alkaloidów, umiarkowane ilości saponin i garbników. Jedynie ten 

ekstrakt, w dawce 800 mg/kg, wykazywał działanie przeciwdrgawkowe u myszy z napadami 
indukowanymi pentetrazolem [17]. 

Działanie przeciwdrgawkowe w modelu mysim zaobserwowano także w przypadku 

owoców kolendry siewnej (Coriandrum sativum L., Apiaceae), rośliny znanej w Europie 
m.in. jako składnik przyprawy do mięs, ale także jako środek leczniczy o działaniu 

spazmolitycznym i wiatropędnym. W tradycyjnej medycynie Iranu owoc kolendry sto-

sowany jest jako środek przeciwdrgawkowy. Wyciąg wodny i wyciąg etanolowy poda-

wano myszom, którym wcześniej zaaplikowano pentetrazol jako środek indukujący 
napady drgawkowe. Wykazano, że oba wyciągi w dawce 5 mg/kg masy ciała prowadziły 

do opóźnienia wystąpienia drgawek klonicznych w sposób porównywalny z podaniem 

fenobarbitalu (modelowego leku przeciwdrgawkowego) w dawce 20 mg/kg. W teście 
maksymalnego wstrząsu elektrycznego także zauważono, że wyciągi skracały czas 

trwania skurczów tonicznych w statystycznie istotny sposób [18]. 

Wśród roślin uznawanych za przyprawowe także cząber ogrodowy (Satureja hor-

tensis L., Lamiaceae) jest uznawany jako środek przeciwdrgawkowy przez Awicennę 
w dziele „Kanon medycyny”. Ocena znaczenia wyciągów wodnego i etanolowego z ziela 

cząbru była przedmiotem badań autorów irańskich. Badania prowadzone były na myszach, 

u których napady drgawkowe indukowano pentetrazolem lub impulsami elektrycznymi. 
Zwierzętom podawano wyciągi wodny i etanolowy w dawkach: 200, 400 i 600 mg/kg 

masy ciała. Próbę odniesienia stanowiła grupa myszy, którym podawano jako środek 

przeciwdrgawkowy diazepam w dawce 2 mg/kg masy ciała). Ocenie podlegały efekty 
obserwowane po podaniu wyciągów – opóźnienie wystąpienia napadów i ich czas 

trwania, a także zmniejszenie śmiertelności zwierząt doświadczalnych (w przebiegu 

porażenia prądem elektrycznym). Oba wyciągi w dawkach 400 i 600 mg/kg masy ciała 

wykazywały znaczący efekt opóźniania wystąpienia napadów u myszy, którym podawano 
pentetrazol. We wszystkich podanych dawkach oba wyciągi skracały czas napadów. Nie 

wykazano skuteczności badanych wyciągów wobec zmian wywołanych impulsami elek-

trycznymi. Prawdopodobny mechanizm działania wyciągu powiązany jest z tlenkiem 
azotu i kompleksem receptora benzodiazepinowego (GABAA-BZD) [19]. 

Szafran, czyli znamiona słupków kwiatowych krokusa (Crocus sativus L., Iridaceae) 

to jedna z najdroższych przypraw. Składnikami szafranu są karotenoidy: krocyna, kro-
cetyna i produkty ich przemian – safranal i pikrokrocyna. Tradycyjnie szafran uważany 

jest za środek o działaniu uspokajającym, a także przeciwdrgawkowym. Wyciąg wodny 

i wyciąg etanolowy podawano myszom, u których wywołano napady padaczkowe 

podaniem pikrotoksyny, a także impulsem elektrycznym. Zaobserwowano opóźnienie 
pojawienia się drgawek tonicznych, wyciągi nie zmniejszały skutecznie śmiertelności 



 
Daniel Modnicki, Maciej Balcerek, Daniel Załuski 

 

206 
 

w grupie badanych zwierząt. W teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego oba wyciągi 

skracały czas trwania napadów tonicznych [20]. 

Wyciągi etanolowy i wodny z korzeni Delphinium denudatum Wall. to kolejny prze-
twór roślinny, którego aktywność przeciwdrgawkowa badana była na grupach zwierząt 

doświadczalnych (myszy). Do indukcji napadu drgawkowego zastosowano maksymalny 

wstrząs elektryczny, a także czynniki chemiczne podane podskórnie: pentylenotetrazol, 

bikukulinę, pikrotoksynę i strychninę. Wyciąg etanolowy wykazywał słaby efekt hamu-
jący napady w grupie poddanej działaniu pentetrazolu i bikukuliny, silniejszy efekt 

w tym zakresie wywoływał wyciąg wodny. Frakcja wodna okazała silnie skuteczna wobec 

rezultatów porażenia prądem elektrycznym. Wyciąg wodny w sposób zależny od dawki 
tłumił toniczny wyprost kończyn tylnych [21]. 

Ebenus stellata Boiss. to kolejna egzotyczna roślina, jest przedstawicielem rodziny 

Fabaceae. Wyciąg alkoholowo-wodny (80%) oraz frakcja wodna tego wyciągu były 
przedmiotem oceny działania przeciwdrgawkowego. Badania prowadzone były na 

myszach, u których napady drgawkowe wywoływane były farmakologicznie, przez do-

otrzewnowe podanie pentetrazolu (w dawce 60 mg/kg masy ciała), a także impulsami 

prądu elektrycznego przemiennego, o natężeniu 10 mA, częstotliwości 50 Hz przez 
1 sekundę. Wyciąg alkoholowo-wodny wykazywał umiarkowany efekt (w dawce 3-7 g/kg 

masy ciała), frakcja wodna nieco silniejszy (w dawce 1-5 g/kg masy ciała). Składnikami 

czynnymi rośliny okazały się związki chemiczne należące do wielu różnych terpen, 
sterole, alkaloidy, flawonoidy, garbniki i saponiny [22]. 

3. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przytoczonych doniesień literaturowych można zauważyć, że działanie 

przeciwdrgawkowe wywołują składniki wielu roślin należących do różnych rodzin bota-

nicznych. Sporo z nich to mało znane w Polsce rośliny egzotyczne, stanowiące jednak 
lokalnie uznane tradycją środki stosowane w leczeniu epilepsji. Niektóre z pojawiających 

się doniesień dotyczą roślin, które znane są krajowemu czytelnikowi jako rośliny przy-

prawowe i ich aktywność przeciwdrgawkowa nie jest ich głównym zastosowaniem. Więk-
szość przytoczonych badań koncentruje się na ocenie aktywności wyciągów, najczęściej 

sporządzanych przez ekstrakcję rozpuszczalnikami polarnymi (woda, etanol). Niekiedy 

wskazane są także składniki lub grupy składników wyciągów, które mogą być odpo-
wiedzialne za działanie surowca. 

Najczęstszym modelem zwierzęcym w badaniach in vivo są myszy, u których wywołuje 

się drgawki (toniczno-kloniczne) przez podanie substancji chemicznych, zazwyczaj 

pentylenotetrazolu (pentetrazolu), pikrotoksyny, pilokarpiny, bikukuliny czy strychniny. 
Napady toniczne wywoływano u myszy impulsem elektrycznym o odpowiednim natężeniu, 

częstotliwości i czasie trwania. Jako substancję odniesienia (znoszącą drgawki) zwykle 

stosowano diazepam – modelową benzodiazepinę o działaniu przeciwdrgawkowym. 
Przytoczone wyniki badań potwierdzają aktywność przeciwdrgawkową tradycyjnych 

środków leczniczych opartych na lokalnie występujących roślinach. Wskazują także na 

stosunkowo słabe działanie przeciwdrgawkowe wyciągów z roślin, które były obiektami 
badań. Pełne uzasadnienie zastosowania leczniczego surowców roślinnych w leczeniu 

epilepsji wymaga uzyskania dalszych wyników badań w zakresie skuteczności, a przede 

wszystkim bezpieczeństwa, tych specyfików w terapii u ludzi. 
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Wybrane surowce roślinne o działaniu przeciwdrgawkowym 

Streszczenie  

Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. 
Według danych statystycznych z ostatnich lat szeroko pojmowane zaburzenia psychiczne są największym 
wyzwaniem zdrowotnym Europy XXI wieku. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania ośrodkowego 
układu nerwowego to nie tylko np. zaburzenia lękowe, bezsenność, depresja, ale także konsekwencje soma-
tyczne. Specyficzną grupę dolegliwości stanowią drgawki o różnym pochodzeniu. Mogą być objawem epilepsji 
(napady duże), uszkodzeń struktur mózgowia i rdzenia kręgowego czy też wynikiem działania czynników 
obniżających próg drgawkowy (podwyższona temperatura ciała, zwłaszcza u dzieci, zatrucia ostre lub 
przewlekłe substancjami psychoaktywnymi itp.).  

W lecznictwie stosuje się wiele substancji o działaniu przeciwdrgawkowym. Poszukiwania nowych sub-
stancji o tym działaniu obejmują także surowce roślinne. Aktywność biologiczna wyciągów z konopi indyjskich 
jest często przedmiotem doniesień piśmiennictwa dotyczącego alternatywnych metod leczenia epilepsji. Wiele 
mniej znanych w Europie roślin stosowanych w tradycyjnej medycynie w różnych rejonach świata wykazuje 
działanie przeciwdrgawkowe. Przegląd dostępnych w najnowszych doniesieniach bibliograficznych infor-
macji na temat występowania, składu i działania przeciwdrgawkowego wybranych roślin (z pominięciem 
konopi indyjskich) jest przedmiotem niniejszego opracowania. Obecnie stosowane syntetyczne substancje 
o działaniu przeciwdrgawkowym są skutecznymi środkami terapeutycznymi. Poszukiwania tego rodzaju 
substancji wśród surowców naturalnych mogą przyczynić się do modyfikacji dawek stosowanych dotychczas 

leków czy nasilenia działania przeciwdrgawkowego na drodze synergizmu hiperaddycyjnego. Wprowadzenie 
do lecznictwa składników opisywanych surowców roślinnych wymaga uzyskania pozytywnych wyników 
badań w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania substancji zawartych w badanych roślinach. 
Słowa kluczowe: rośliny lecznicze, działanie przeciwdrgawkowe, fitochemia 

Selected plant materials with anticonvulsant activity 

Abstract 
Central nervous system diseases pose a serious challenge to modern medicine. According to statistical data 

from recent years, broadly understood mental disorders are the greatest health challenge of 21st century 
Europe. Abnormalities in the functioning of the central nervous system include not only anxiety disorders, 
insomnia, depression, but also somatic consequences. Convulsions of various origins constitute a specific 
group of ailments. They can be a symptom of epilepsy (major seizures), damage to the structures of the brain 
and spinal cord, or the effect of factors lowering the seizure threshold (increased body temperature, especially 
in children, acute or chronic poisoning with psychoactive substances, etc.). 
Many substances with anticonvulsant activity are used in medicine. The search for new substances with this 
effect also covers plant materials. The biological activity of cannabis extracts is often the subject of literature 

reports on alternative treatments for epilepsy. Many less known plants in Europe, used in traditional medicine 
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in many parts of the world, have anticonvulsant properties. The review of the most recent bibliographic 
information on the occurrence, composition and anticonvulsant activity of selected plants (excluding 
cannabis) is the subject of this study. The currently used synthetic anticonvulsant substances are effective 
therapeutic agents. The search for this type of substance among natural resources may contribute to the 
modification of doses of the drugs used so far, or the intensification of the anticonvulsant effect, through 
hyperadditional synergism. The introduction of the ingredients of the described plant raw materials into the 
treatment requires positive results of research in the field of efficacy and safety of the use of substances 
contained in the tested plants. 

Keywords: medicinal plants, anticonvulsant activity, phytochemistry 
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Zastosowanie wewnątrzmacicznych interwencji 
operacyjnych w prenatalnej profilaktyce dysfunkcji 

OUN spowodowanych wadami cewy nerwowej 

1. Wprowadzenie 

Wrodzone wady cewy nerwowej stanowią grupę zaburzeń rozwojowych obejmującą 
wady dysraficzne kręgosłupa oraz czaszki. Dane globalne WHO wskazują, że wady 
cewy nerwowej pozostają przyczyną 88 000 rejestrowanych zgonów [1]. Najistotniejszym 
klinicznie podtypem jest przepuklina oponowo-rdzeniowa (MMC, ang. myelomeningocele), 
która formuje się w pierwszym miesiącu rozwoju embrionalnego z powodu zaburzeń 
neurulacji cewy nerwowej. Wada polega na powstaniu ubytku w niezrośniętych kręgach 
przez który, wydostaje się worek przepuklinowy z elementami rdzenia kręgowego. 
Autorzy opracowania wiążą występujące ubytki neurologiczne widoczne u dzieci 
z MMC z teorią two hit hypothesis, gdzie pierwotne jest zaburzenie neurulacji rdzenia 
kręgowego w okresie embrionalnym. Wtórnie w dalszym rozwoju płodu występuje 
zapalne działanie składników płynu owodniowego, uraz mechaniczny wynicowanego 
rdzenia o ścianę macicy oraz degeneracja włókien nerwowych rdzenia kręgowego do 
ekspozycji rdzenia na niekorzystne środowisko płynu owodniowego oraz urazy me-
chaniczne w życiu płodowym [2]. Konsekwencją ewolucji wewnątrzmacicznej wady 
jest powstanie szerokiego spektrum deficytów neurologicznych zależnych między innymi 
od lokalizacji MMC. Naturalny przebieg MMC może prowadzić do narastania wentriku-
lomegalii, wgłobienia tyłomózgowia, ubytków neuromotorycznych, zaburzeń w zakresie 
dysfunkcji zwieraczy, rozwoju malformacji CMTII (Chiari malfotmation type II), 
zaburzeń funkcji seksualnych w dorosłym życiu [3]. Rokowanie jest często gorsze, jeśli 
zdiagnozowanie następuje późno lub pozostaje nieleczone [4, 5]. 

2. Przepuklina oponowo-rdzeniowa 

2.1. Etiologia 

Przyczyna powstawania MMC nie została do końca poznana. Uważa się, że wada ma 
podłoże wieloczynnikowe: środowiskowe, matczyne oraz genetyczne – najczęściej 
łączone. Wśród znanych czynników środowiskowych mogących odpowiadać za po-
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wstanie wady są: ekspozycja ciężarnej w okresie neurulacji na promieniowanie, wysoką 
temperaturę, pestycydy, rozpuszczalniki organiczne, substancje teratogenne. W przeglą-
dzie literatury wykazano, iż narażenie na wysokie stężenia pierwiastków takich jak: 
aluminium, kobalt, chrom, żelazo i wanad wiązało się z zwiększonym prawdopodo-
bieństwem rozwoju MMC [6]. Do matczynych czynników ryzyka związanych z rozwojem 
przepukliny oponowo-rdzeniowej zaliczamy: stosowanie leków przeciwpadaczkowych 
takich jak kwas walproinowy oraz karbamazepina, nieprawidłową dietę ubogą w kwas 
foliowy i jego formy aktywne, nikotynizm, spożywanie alkoholu, zwiększone spożycie 
kofeiny (>300 mg na dobę) otyłość, cukrzycę oraz przebytą hipertermię w pierwszym 
miesiącu ciąży [7, 8]. Innymi przyczynami urodzenia dziecka z wadami cewy nerwowej 
są zaburzenia enzymatyczne zależne od mutacji genów reduktazy metylenotetrahydrofo-
lianowej (MTHFR) C677T i A1298C [9]. W populacji ciężarnych dotkniętych polimor-
fizmem genów MTHFR współczynnik prawdopodobieństwa wystąpienia płodowej 
MMC jest dwukrotnie wyższy niż w grupie pacjentek, u których powyższa mutacja nie 
wystąpiła [10]. 

2.2. Epidemiologia 

Prewalencja przepukliny oponowo-rdzeniowej zależy od regionu geograficznego, rasy, 

płci oraz poprzedniej historii urodzenia dziecka dotkniętego rozszczepem kręgosłupa. 

Częstość tę szacuje się na 3-4/10 000 w skali globalnej [11]. Natomiast występowanie 
MMC szacuje się na 0,8-1,0/1000 żywych urodzeń [12]. Rządowe programy populacyjnej 

fortyfikacji żywności kwasem foliowym w Stanach zjednoczonych nie spowodowały 

redukcji częstości występowania wad cewy nerwowej, wskaźnik ten od kilku lat pozo-

staje stały na poziomie 0,2-0,4/1000 co jest związane z wieloczynnikową etiologią tego 
schorzenia [13]. Ciężarne, które urodziły 1 dziecko dotknięte wadą cewy nerwowej posia-

dają ryzyko ponownego urodzenia dziecka dotkniętego tą wadą na poziomie 2-3% [14]. 

2.3. Naturalny przebieg choroby 

Obraz kliniczny pacjentów dotkniętych przepukliną oponowo-rdzeniową jest zróżni-
cowany i zależy od jej lokalizacji. Lepsze rokowanie prezentują dzieci z wadą położoną 

kaudalnie. Niezależnie od lokalizacji MMC powoduje przemieszczenie struktur tyło-

mózgowia i zaburzenia w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Konsekwencją 
zaburzonej cyrkulacji PMR jest progresywne wodogłowie, które występuje nawet w 80-

90% przypadków. Szacuje się, że około 80% pacjentów z płodową przepukliną oponowo-

-rdzeniową będzie wymagało założenia układów drenujących (shunt komorowo-otrzew-

nowy VPS), które mogą być powikłane infekcją i/lub niedrożnością układu [15, 16]. 
Ostatecznie rokowanie jest niepomyślne. Pomimo operacji postnatalnej i leczenia prawie 

14% dzieci dotkniętych MMC umiera w pierwszych 5 latach życia. W przypadku nara-

stania dysfunkcji rdzenia wtórnie do wystąpienia malformacji Arnolda-Chiariego typu II 
(CMTII), towarzyszącej przepuklinie oponowo-rdzeniowej, odsetek ten wzrasta do 35% 

[17]. Wśród pacjentów występuje różnego stopnia niepełnosprawność w zakresie funkcji 

zwieraczy, obecność paraplegii, zaburzeń motorycznych i sensorycznych, które nasilają 

się z wiekiem [14]. Rozwój intelektualny na poziomie większym niż IQ 80 uzyskuje 
około 70% dzieci z MMC, jednak zaledwie połowa z nich uzyska samowystarczalność 

w życiu dorosłym. [18].  
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2.4. Profilaktyka przedkoncepcyjna i prenatalna  

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położni-
ków (PTGiP) wydało w roku 2020 szczegółowe rekomendacje dotyczące suplementacji 
folianów. Zaleca się, aby wszystkie kobiety w wieku prokreacyjnym spożywały kwas 
foliowy w dawce 0,4 mg na dobę w postaci suplementów, jako uzupełnienie naturalnej, 
bogatej w foliany diety. W przypadku potwierdzenia ciąży do 12 tygodnia zaleca się przyj-
mowanie kwasu foliowego w dawce 0,4-0,8 mg na dobę. Po 12 tygodniu oraz w okresie 
karmienia piersią w populacji kobiet niskiego ryzyka – utrzymanie dobowej dawki 0,6-
0,8 mg. U pacjentek, które urodziły dziecko z NTD zaleca się suplementacje w dawce 
4 mg na dobę, co najmniej na 4 tygodnie przed planowaną koncepcją i dawkę tę utrzymuje 
się do końca 12 tygodnia. Następnie dawkowanie kontynuuje się jak dla populacji ogólnej. 
U kobiet z grupy ryzyka, tj. chorujących na cukrzycę typu I lub II przed ciążą, stosują-
cych leki przeciwpadaczkowe w okresie przedkoncepcyjnym, jak i w I trymestrze, metfor-
minę, sulfasalazynę, metotreksat, cholestyraminę, stosujące używki, z niewydolnością 
nerek lub wątroby, z BMI >30, po operacjach bariatrycznych lub z chorobami jelit 
skutkującymi zaburzeniami wchłaniania, uzasadnione jest stosowanie większych dawek 
niż w grupie niskiego ryzyka, jednakże nie dłużej niż do 12 tygodnia [19, 20]. Przewlekłe 
stosowanie dużych dawek kwasu foliowego po tym okresie związane jest ze zwięk-
szonym ryzykiem wystąpienia chorób ze spektrum zaburzeń autyzmu u dzieci [21]. 

2.5. Diagnostyka okresu prenatalnego 

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologicznemu aparatury ultrasonograficznej (USG) 
oraz szerokiej dostępności kobiet ciężarnych do badań prenatalnych, wdrożonych pro-
gramów profilaktycznych, jak i ogólnego dostępu komercyjnego – wykrywalność wady 
w ostatnich 10 latach uległa znacznej poprawie. W Polsce z dniem 01.01.2019 r. weszło 
w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
opieki okołoporodowej. Rozporządzenie wskazuje dwa kluczowe okresy w czasie ciąży, 
tj. 11.-14. oraz 18.-22. tydzień, co odpowiada badaniom pierwszego i drugiego trymestru 
ciąży, podczas których lekarze prowadzący lub certyfikowani diagności powinni wykonać 
badanie USG zgodnie z rekomendacjami PTGiP [22]. W badaniu ultrasonograficznym 
obrazuje i dokumentuje się charakterystyczne dla MMC punkty uszkodzenia, które obej-
mują kręgosłup, ośrodkowy układ nerwowy oraz kończyny dolne płodu. Rozpoznanie 
rozszczepu kręgosłupa opiera się na zobrazowaniu przerwania ciągłości łuków kręgo-
wych, tkanek miękkich i skóry, najczęściej z obecnością worka przepuklinowego (ryc. 1 
i 2). Obrazowanie obejmuje płaszczyznę strzałkową, poprzeczną oraz czołową. Istotne 
jest ustalenie górnego poziomu uszkodzenia/rozszczepu kanału kręgowego, za który 
uważa się najbardziej dogłowowy kręg z zaburzeniem łączenia punktów kostnienia [23]. 
Mimo doskonałych umiejętności i doświadczenia osoby badającej oraz wysokiej jakości 
aparatów, którymi obecnie przeprowadza się badania ultrasonograficzne, w niektórych 
przypadkach wykrycie rozszczepu kręgosłupa może być trudne. Wynika to z ograniczeń 
w postaci niekorzystnej pozycji płodu, otyłości pacjentki oraz czasu kostnienia kręgów. 
Dlatego w sytuacjach wątpliwych zgodnie z zasadami dobrej praktyki zaleca się skiero-
wanie pacjentów do pracowni USG ośrodków przeprowadzających szczegółową neuro-
sonografię. W tych przypadkach najczęściej podejrzenie obecności przepukliny oponowo-
-rdzeniowej nasuwają objawy mózgowe – cechy kolpocefalii pod postacią małogłowia 
lub wentrikulomegalii, „objawu cytryny” oraz „objawu banana”. „Objawem cytryny” 
określa się spłaszczenie lub wpuklenie kości czołowych czaszki i – co z tym związane –
jej charakterystyczny kształt ze zwężoną przednią częścią. „Objawem banana” nazy-
wamy zniekształcenie półkul móżdżku [24]. 
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Rycina 1. Obraz ultrasonograficzny główki płodu: A – objaw cytryny z powiększeniem komory bocznej,  

B – objaw banana. Dokumentacja badania USG wykonana w Klinice Ginekologii Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej SUM w Bytomiu 

 
Rycina 2. Obraz ultrasonograficzny rozszczepu kręgosłupa płodu z widoczną MMC: A – przekrój strzałkowy, 

B – przekrój poprzeczny. Dokumentacja badania USG wykonana w Klinice Ginekologii Położnictwa 
i Ginekologii Onkologicznej SUM w Bytomiu 

Powyższe objawy ultrasonograficzne są obecne najczęściej w II trymestrze ciąży 

[25]. Istnieje jednak możliwość wykrycia tej wady już w badaniu między 11. a 14. tygod-

niem. W tym okresie na obecność MMC wskazują brak czwartej komory mózgu oraz 
pomiary czterech parametrów: wielkość pnia mózgu (BS, ang. brain stem), odległość pnia 

mózgu od kości potylicznej (BSOB, ang. brain stem to occipital bone distance), wielkość 

zbiornika wielkiego (CM, ang. cisterna magna) i stosunek BS do BSOB [26]. W większości 
przypadków otwartej przepukliny oponowo-rdzeniowej wielkość BS jest zwiększona, 

natomiast BSOB zmniejszona, a stosunek BS do BSOB jest mniejszy niż 1,0 [27].  

3. Możliwości terapii prenatalnej 

Od 2011 roku – po publikacji randomizowanego badania klinicznego grupy MOMS 

(Management of Myelomeningocele Study) porównującego prenatalną naprawę MMC 
techniką otwartej chirurgii płodu (OFS, ang. open fetal surgery) z naprawą poporodową 

w grupach 91 vs 91 pacjentów – terapia ta jest standaryzowaną procedurą medyczną [28], 

operacyjna w skali globalnej jest przeprowadzana w 23 ośrodkach (67,6%) chirurgii 

płodu. Operacje fetoskopowe wykonuje pięć ośrodków (14,7%), sześć ośrodków stosuje 
obie techniki naprawy MMC (17,6%). Do 2018 roku wykonano 1281 operacji techniką 

otwartej chirurgii i 373 naprawy MMC drogą fetoskopową [29]. 

W Polsce prenatalna naprawa MMC jest standardową procedurą medyczną akcep-
towaną Opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 105/2014 z dnia 
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9 czerwca 2014 r., finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia w zadaniu „Program kom-

pleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań 

wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i nowo-
rodków na lata 2014-2017” z bieżącą realizacją [30]. 

3.1. Technika otwartej chirurgii płodu  

Kwalifikacja pacjentów do OFS polega na ustaleniu kryteriów włączenia wg standardu 

MOMS, którymi jest stwierdzenie: wiek ciążowy 200-256 tygodni, wiek matki ≥18 lat, 

szerokość rogów tylnych komory bocznej AD <18 mm, wgłobienie tyłomózgowia: CM 
II > 0°, ciąża pojedyncza, prawidłowy kariotyp płodu, obecna motoryka kończyn dolnych 

płodu, MMC z górnym poziomem uszkodzenia w lokalizacji ≥S1. Technikę otwartej 

chirurgii płodu przedstawiono na rycinie 3 i 4. 

 
Rycina 3. Etapy histerotomii w OFS: a – wstępne otwarcie macicy laserem diodowym, b – założenie klemów 
De Bakeya w linii nacięcia i umocowanie błony owodniowej do macicy szwem ciągłym, c – zamknięcie jamy 
owodniowej zamocowaniem błony owodniowej do przeciętej krawędzi macicy za pomocą ciągłych szwów,  
d – pierwsza warstwa ciągłych szwów śród ściennych macicy. Dokumentacja fotograficzna OFS wykonana 

w Klinice Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM w Bytomiu 

Wyniki OFS publikowane przez MOMS wskazują na zmniejszenie częstości implan-

towania zastawki VPS dzieci operowanych prenatalnie 40% w porównaniu z 82% leczo-

nych po urodzeniu (p = 0,001). Podobnie liczba niemowląt w grupie naprawy prenatalnej, 
które mogły chodzić bez ortez lub urządzeń była dwukrotnie wyższa niż w grupie naprawy 

postnatalnej (42% vs 21%). Kumulowany wynik rozwoju umysłowego po 30 miesiącach 

był również lepszy w grupie leczenia prenatalnego [31]. W pierwszym roku życia 36% 
niemowląt w grupie naprawy prenatalnej nie miało objawów wgłobienia tyłomózgowia 

w porównaniu do niskiego odsetka 4% osób w grupie napraw poporodowych. Poprawa 

wyników rozwoju neurologicznego w randomizowanym badaniu MOMS i post MOMS 

jest ograniczona z powodu występowania zespołu zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
(TSC, ang. tethering of the spinal cord) [32]. Podobnie wtórne występowanie TSC 

niezależnie od techniki leczenia prenatalnego fetoscopia lub otwarta chirurgia a także 

leczenie wyłącznie postnatalne pozostają czynnikami ryzyka gorszych wyników rozwoju 
neurologicznego [33]. 
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Rycina 4. Neurochirurgiczna naprawa OSB: A – warstwowe otwarcie OSB: a) otwarty mięsień macicy, 

b) wyłoniona opona twarda i mięśnie grzbietu, c) rdzeń kręgowy, plakoda, B – efekt końcowy zamknięcia 
MMC.Dokumentacja fotograficzna naprawy MMC wykonana w Klinice Ginekologii Położnictwa 

i Ginekologii Onkologicznej SUM w Bytomiu 

3.2. Fetoskopowa naprawa MMC 

Z końcem ubiegłego stulecia Tulipan i Bruner z Vanderbilt University w Nashville 

opublikowali raporty z operacji fetoskopowego zamknięcia OSB. Bruner i wsp. zasto-

sowali technikę polegająca na umieszczeniu endoskopowym matczynego przeszczepu 
skóry, zamykając płodową plakodę w miejscu spina bifida, pokrywając nim nieosłonięte 

elementy nerwów rdzeniowych [34]. Frustrujące wyniki – tylko dwoje dzieci przeżyło, 

pozostałe wymagały implantacji VPS – spowodowały czasowe zaniechanie stosowania 

tej metody [35].  

 
Rycina 5. Fetoskopowa naprawa MMC w asyście laparotomii: a – macica wyłoniona nad powłoki brzuszne, 

założony pierwszy trokar. Wypełnienie jamy owodniowej wilgotnym dwutlenkiem węgla, b – trokar optyczny 
umieszczony w macicy, pozycjonowanie płodu, c – wizualizacja otworzonej OSB z płatem skórno 

mięśniowym. Grasper wskazuje stożek rdzeniowy rdzenia kręgowego (TSC) w lokalizacji L5, d – trzy trokary 
umieszczone w macicy podczas fetoskopowej naprawy OSB. Dokumentacja fotograficzna fetoskopowej 

naprawy OSB wykonana w Klinice Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM w Bytomiu 
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Dostęp fetoskopowy jamy owodniowej w naprawie OSB możliwy jest drogą przez-

skórną lub w przypadkach lokalizacji łożyska na ścianie przedniej macicy metodą fetoskopii 

w asyście laparotomii przez wyłonienie macicy nad powłoki brzuszne [36]. Technikę 
dostępu fetoskopowego przedstawia rycina 5. Badanie IFMRC (International Fetoscopic 

Myelomeningocele Repair Consortium) grupy kohortowej 300 pacjentów wykazało, że 

wśród 285 operowanych stwierdzono 5 zgonów płodów (1,75%), które przebyły fetosko-

pową naprawę [37]. Wyniki rozwojowe dzieci do 12 miesiąca życia oparto na 208 przy-
padkach (71,8%). Siedmioro dzieci (3,4%) z rocznym okresem obserwacji – zmarło 

przed wykonaniem jakiegokolwiek leczenia wodogłowia. W grupie 201 pacjentów – 88 

(43,8%) wymagało implantacji VPS lub ETV. Autorzy opracowanie zgłaszają również, 
że 6 dzieci zmarło po leczeniu wodogłowia w pierwszym roku życia. W 12 przypadkach 

na 13 przypadków śmierci poporodowej przyczyną była posocznica związana z zapa-

leniem opon mózgowo-rdzeniowych lub infekcją przetoki.  
Porównanie częstości występowania komplikacji perinatalnych związanych z chirurgią, 

fetoskopią IFRMC (n-300) vs OFS wg danych MOMS (n-71) dotyczy głównie: przed-

wczesnego odklejenia łożyska: 25/280 (8.9) vs 5 (6.4) P.645, rozdzielenia kosmówkowo-

-owodniowego 72/190 (37.9) vs 20 (25.6) P.066, małowodzia 53/267 (19.9) vs 16 (20.5) 
P.874 oraz przedwczesnego pęknięcia błon owodniowych 153/280 (54.6) vs 36 (46.2) 

P.201. Wymienione komplikacje oraz ich współistnienie wpływają na ostateczne wyniki 

perinatalne. W porównaniu grup IFRMC vs MOMS należy wskazać: poród przedwczesny 
<30 tygodnia ciąży 38/280 (13.6) vs 10 (12.8) P1.000, śmiertelność 9/280 (3.2) vs 2 (2.6) 

P1.000, RDS 40/159 (25.2) vs 16/77 (20.8) P.516.  

Pozytywny rezultat profilaktycznej terapii neurochirurgicznej w okresie prenatalnym 

publikowany został w randomizowanym badaniu grupy MOMS – wykazano, że podjęcie 
leczenia między 190 a 256 tygodniem ciąży skutkuje obniżeniem częstość zakładanych 

VPS 40% vs 82%, P < 0,001 oraz odgłobieniem tyłomózgowia 36% vs 4%. Ponadto 42% 

dzieci leczonych prenatalnie vs 21% P.01 w grupie operowanej po urodzeniu w 30. Mie-
siącu życia poruszało się bez pomocy ortopedycznych. Podobne wyniki prenatalnej 

naprawy OSB techniką otwartej chirurgii 44 pacjentów wskazaliśmy w badaniu Zamłyń-

skiego i wsp. z 2014 r., gdzie poród przedwczesny <30 tygodnia ciąży wystąpił 15 razy 
(34,1), odgłobienie tyłomózgowia 10/28 (35,7), samodzielne poruszanie się bez pomocy 

ortopedycznych 2/18 (11,1), z pomocą ortez 9/18 (50,0) w 12. roku życia. Śmiertelność 

kumulowana dotyczyła 2 na 46 (4,3) noworodków [38]. 

W ostatnich latach publikowano prace dotyczące modyfikacji technik fetoskopowych 
i otwartej chirurgii OSB. Od 2017 roku w naszym ośrodku technika OFS prowadzona 

jest wg własnego alternatywnego protokołu dotyczącego linii tokolitycznych i techniki 

histerotomii [39]. W niedawnej publikacji Olejek i wsp. wykazali, że ewaluacja techniki 
otwartej OFS spowodowała istotna poprawę wyników perinatalnych pacjentów, którzy 

przeszli leczenie [40]. Aktualne podstawowe wskaźniki naszej kohorty 49 pacjentów 

porównano z danymi grupy MOMS: poród przedwczesny <30 tygodnia ciąży 0(0) vs 10 
(13) P < 0,01, odgłobienie tyłomózgowia 34/47 (72) vs 25/70 (36) P < 0,05, rozdzielenie 

kosmówkowo-owodniowe 3/47 (6) vs 20 (26) P < 0,001, przedwczesne odpłynięcie 

płynu owodniowego 7/47 (15) vs 36 (46) P < 0,01 [41]. 
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4. Podsumowanie 

Wady cewy nerwowej posiadają etiologię wieloczynnikową stanowiącą ograniczenie 

skuteczności pierwotnej profilaktyki prowadzonej przed zajściem w ciążę. Prenatalna 

profilaktyka o wtórnym charakterze zapobiegania nasileniu dysfunkcji OUN przez 
neurochirurgię płodową jest od 2011 roku powszechnie akceptowaną metodą leczenia. 

Rozwój technik fetoskopowych oraz chirurgii otwartej, ewaluacja „krzywej uczenia się” 

zespołów operacyjnych przyczynia się do znamiennej poprawy wyników perinatalnych 

krótkoterminowych, jak i odległych psychomotorycznych w dalszym rozwoju dzieci. 
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Zastosowanie wewnątrzmacicznych interwencji operacyjnych w prenatalnej 

profilaktyce dysfunkcji OUN spowodowanych wadami cewy nerwowej 

Streszczenie 
Wada cewy nerwowej w postaci przepukliny oponowo-rdzeniowej jest nieletalnym zaburzeniem rozwojo-
wym rdzenia kręgowego, które powstaje w 4. tygodniu po zapłodnieniu. Prenatalna ewolucja wady prowadzi 
do zmian destrukcyjnych płodu powodujących powstanie wentrikulomegalli, wgłobienia tyłomózgowia, 
wzrostu obszaru przepukliny rdzeniowej oraz zmian deformacyjnych kończyn dolnych. Postnatalne inter-
wencje: operacja zamknięcia przepukliny rdzeniowej, implantacja układów drenujących pozostają działaniem 

spóźnionym z powodu wykształcenia anatomicznego i czynnościowego stanu malformacji Arnolda-Chiariego. 
Do 1997 roku leczenie postnatalne było jedyną metodą leczenia przepukliny rdzeniowej. 
Opisujemy możliwości profilaktyki prenatalnej oraz aktualne wyniki wewnątrzmacicznych operacji napraw-
czych przepukliny rdzeniowej w skali globalnej oraz w jednoośrodkowym doświadczeniu Kliniki Ginekologii 
Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu. 
Analizę przeprowadzono na podstawie wybranych z bazy PubMed publikacji obejmujących wyniki badania 
randomizowanego grupy Management of Myelomeningocele Study oraz badań kohortowych w których 
stasowano techniki fetoskopowej lub otwartej chirurgii w prenatalnej naprawie przepukliny rdzeniowej.  

Autorzy randomizowanego badania zgłosili zmniejszenie częstości implantowania zastawki komorowo-  
-otrzewnowej dzieci operowanych prenatalnie – 40% w porównaniu z 82% leczonych po urodzeniu (p > 0,001). 
Liczba dzieci w grupie naprawy prenatalnej, które mogły chodzić bez ortez lub innych urządzeń była dwu-
krotnie wyższa niż w grupie naprawy postnatalnej (42% vs 21%). Złożony wynik rozwoju umysłowego po 
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30 miesiącach życia był również lepszy w grupie leczenia prenatalnego. Nawet 36% niemowląt w grupie 
naprawy prenatalnej nie miało objawów wgłobienia tyłomózgowia w porównaniu do niskiego odsetka 4% 
osób w grupie napraw poporodowych. Podobnie wyniki w naszej grupie kohortowej oceniane po 12 miesiącu 
życia wskazują na: niski odsetek konieczności implantacji układów zastawkowych (27,8%), całkowite 
odgłobienie tyłomózgowia (72,2%), zdolność chodzenia samodzielna lub z pomocą ortopedyczną (60,1%), 
swobodna komunikacja werbalna (55,5%). Rezultaty operacji techniką fetoskopową w nierandomizowanej 
kohorcie 300 pacjentów pozostają porównywalne do parametrów w grupie randomizowanej. 
Istotnym ograniczeniem skuteczność pierwotnej profilaktyki prowadzonej przed zajściem w ciążę jest wysoki 

odsetek (60%) ciąż nieplanowanych oraz wieloczynnikowa etiologia wad cewy nerwowej. Wewnątrzma-
ciczna operacja (chirurgia otwarta lub fetoskopia) jest prenatalną profilaktyką o wtórnym charakterze skutecznie 
zapobiegającą nasileniu dysfunkcji spowodowanej malformacją Chiariego. Neurochirurgia płodowa jest od 
2011 roku powszechnie akceptowaną metodą leczenia. Rozwój technik fetoskopowych oraz chirurgii 
otwartej, ewaluacja „krzywej uczenia się” zespołów operacyjnych przyczyniają się do znamiennej poprawy 
wyników perinatalnych zarówno krótkoterminowych, jak i odległych psychomotorycznych wskaźników 
w dalszym rozwoju dzieci. 
Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, otwarta chirurgia płodu, fetoskopia, zespół Arnolda-

Chiariego 

The use of intrauterine operative procedures as prenatal prevention of central 

nervous system dysfunction caused by neural tube defects 

Abstract 
Myelomeningocele is a non-lethal neural tube defect. This disorder of cerebral spine occurs in the 4th week 
after fertilization. Prenatal evolution of this anomaly leads to destructive changes in the fetus causing: ventri-
culomegaly, hindbrain herniation, expansion of myelomeningocele area and deformation of lower extremities. 
The post-natal procedures such as myelomeningocele repair or ventriculo-peritoneal shunts are insufficient 
due to delay in time because of functional and anatomical development of Arnold-Chiari malformation. Until 
the year of 1997 post-natal procedures were the only known way of treating myelomeningocele. 
We describe possibilities of prenatal prophylactic and current results of intrauterine myelomeningocele 

repair, both globally and in a single center of our department of Gynecology, Obstetrics and Oncological 
gynecology in Bytom, Poland. 
The analysis was carried out based on the selection of pub-med publications including the results of rando-
mized management of myelomeningocele study and other cohort studies, in which intrauterine myelome-
ningocele repairs were performed using open or fetoscopic approach. 
The authors of a randomized trial reported decreased incidence of ventriculo-peritoneal shunt implantation 
in the group of children who underwent intrauterine mmc repair to 40% compared to 82% of who underwent 
post-natal procedure (p > 0.001). Operated prenatally patients were much less in the need of using an 

additional support to walk independently. The outcome after 30 months of observation in the group of post-
natal vs. prenatal intervention was in the favor of 2nd group. Up to 36% of infants in prenatal intervention 
were free of hindbrain herniation whereas in post-natal group only 4%. The results of study in our single 
center in 12-month cohort observation were similar. We reported a very low need for ventriculo-peritoneal 
shunt implantation (27.8%), a total reduction of hindbrain herniation (72.2%), the ability to walk indepen-
dently or with orthoses (60.1%), fluent verbal communication (55.5%). The results in fetoscopic approach 
in non-randomized cohort of 300 patients seems comparable. 
A significant limitation in the effectiveness of primary prophylaxis carried out before pregnancy is the high 
percentage (60%) of unplanned pregnancies and the multifactorial etiology of neural tube defects. 

Intrauterine surgery (open surgery or fetoscopy) is a secondary prenatal prophylaxis that effectively prevents 
aggravation of dysfunction caused by Chiari malformation. Currently, fetal neurosurgery has been a widely 
accepted treatment method since 2011. The development of fetoscopic techniques and open surgery, 
evaluation of the "learning curve" of operating teams contributes to a significant improvement in perinatal 
outcomes, short-term and distant psychomotor indicators in the further development of children. 
Keywords: myelomeningocele, open fetal surgery, fetoscopy, Arnold-Chiari malformation 
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Barbara Zapała1  

Przeszczep mikrobioty kałowej jako innowacyjna 

i potencjalna metoda leczenia choroby Parkinsona 

1. Wprowadzenie 

Początki stosowania w medycynie transplantacji kału sięgają IV wieku. W tamtym 

czasie w Chinach wykorzystywano metodę doustnej iniekcji zawiesiny ludzkiego kału 
w leczeniu zatruć pokarmowych i ciężkiej biegunki [1]. Od XVII wieku jest to metoda 

powszechnie wykorzystywana w medycynie weterynaryjnej, w leczeniu zaburzeń 

żwacza [2]. Istnieją również wzmianki, aczkolwiek nie są one do końca potwierdzone, 

o stosowaniu przeszczepów kału od rodziców w leczeniu biegunek wywołanych anty-
biotykami u dzieci. W 1958 roku amerykański chirurg Ben Eiseman po raz pierwszy 

opublikował pracę, na łamach której dokonał charakterystyki 4 przypadków klinicznych 

pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, u których zastosowano skuteczną 
transplantację kału [3]. Od tamtego czasu transplantacja kału pozostała metodą nieznaną 

i niestosowaną w praktykach klinicznych aż do roku 1983, kiedy na łamach literatury 

światowej udokumentowano pierwszy skutecznie wyleczony przypadek pacjenta z infekcją 
Clostridium difficile [4]. Od tego czasu opisywanych jest coraz więcej przypadków 

klinicznych oraz randomizowanych, kontrolowanych badań, w których wykorzystuje się 

transplantacje kału dawcy, stosując różne drogi iniekcji, przede wszystkim u pacjentów 

z infekcjami Clostridium difficile [5].  
W obecnych czasach, wiele czynników wpływa na coraz większe zainteresowanie 

transplantacją kału w kontekście terapeutycznym. Z jednej strony, coraz częstsze epi-

demie, wywoływane wysoce patogennymi czynnikami, przyczyniają się do poszuki-
wania nowych strategii terapeutycznych. Z drugiej strony, dynamicznie rozwijające się 

techniki badań omicznych, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia mikrobiomu 

przewodu pokarmowego, zwłaszcza jelitowego, powodują wzrost zainteresowania trans-
plantacjami kału w badaniach klinicznych. Wzrost zainteresowania wiąże się również 

z postrzeganiem tej formy terapii jako jednej z najbardziej naturalnych. Ponadto 

wyróżnia ją również niski stopień zaawansowania technologicznego i stosunkowo niskie 

koszty proceduralne. Pomimo setek opublikowanych przypadków, w których skutecznie 
zastosowano terapie w oparciu o transplantację kału, metoda ta nie jest jeszcze po-

wszechnie dostępna, jednak zyskuje coraz większą przychylność wśród klinicystów 

i fizjoterapeutów. Na chwilę obecną podejmuje się próby zastosowania transplantacji 
kału nie tylko w infekcjach Clostridium difficile, ale także w innych zaburzeniach jelito-

wych i innych chorobach związanych z dysbiozą mikroflory przewodu pokarmowego, 

takich jak zespół metaboliczny, otyłość, alergie pokarmowe, zespół jelita drażliwego czy 

też choroby neurologiczne [6]. Do tej pory poprzez liczne opisy przypadków, głównie 
pacjentów z ciężkimi, nawracającymi infekcjami Clostridium difficile, udokumentowano, 

że odsetek wyleczeń wynosił 100%, natomiast średni odsetek wyleczeń od 87 do 97% 
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wśród ponad 500 przypadków [7-9]. Ponadto, jak wynika z danych literaturowych, 

przywrócone profile pochodzące od dawców wykazywały wysoki stopień stabilności 

[10, 11]. Tego rodzaju informacje podkreślają duży potencjał terapeutyczny transplantacji 
kału również w innych stanach chorobowych, w których dysbiozy mikroflory jelitowej 

stanowią istotne ogniwo w patomechanizmie.  

W ogólnym ujęciu transplantacja mikrobioty kałowej polega na podaniu materiału 

kałowego zawierającego mikrobiotę z dystalnej części jelita, pochodzącą od zdrowego 
dawcy, pacjentowi z potwierdzoną dysbiozą. Celem jest leczenie choroby poprzez 

przywrócenie różnorodności filogenetycznej mikrobioty do profilu referencyjnego, tj. 

najbardziej typowego dla zdrowych osób. 
W 2010 roku członkowie różnych towarzystw specjalistycznych zainteresowanych 

wykorzystywaniem transplantacji kału w terapii utworzyli grupę roboczą, w ramach 

której opracowali podstawowe wskazania umożliwiające stosowanie transplantacji kału. 
Według tych założeń wskazaniami do zastosowania transplantacji kału są nawracające, 

zarówno łagodne, jak i ciężkie, infekcje Clostridium difficile, w przypadku których odno-

towano brak odpowiedzi na zastosowaną antybiotykoterapię, a także liczne epizody 

wymagające hospitalizacji. Wytyczne American College of Gastroenterology z 2013 r. 
dotyczące leczenia infekcji Clostridium difficile również zalecają stosowanie transplan-

tacji kału jako alternatywnej formy terapii w przypadku nawracających epizodów choroby, 

kiedy leczenie wankomycyną okazywałouje się nieskuteczne [12]. Opracowano również 
wskazania do stosowania transplantacji kału w leczeniu ciężkiego, toksycznego zapa-

lenia jelit, jednak w tym przypadku wskazania te są oparte na zdecydowanie mniejszej 

liczbie obserwacji klinicznych [13-16]. 

W dalszej części monografii opisane zostaną metody stosowane w transplantacjach 
kału, potencjalne efekty stosowania w praktyce klinicznej, korzyści i zagrożenia dla 

pacjenta wynikające z wdrażania tej procedury terapeutycznej, a także bieżące infor-

macje na temat możliwości jej zastosowania w leczeniu u pacjentów z chorobą Parkinsona.  

2. Aktualne wytyczne i metody stosowane w transplantacji kału  

2.1. Profil dawcy  

Dawcą może być intymny, wieloletni partner, przyjaciel, członek rodziny lub zupełnie 

niespokrewniony wolontariusz. Celem pozyskania świadomej zgody, dawca powinien 
być osobą pełnoletnią. Procedura ta nie wyklucza dzieci, jednakże w przypadku pacjentów 

niespełniających kryterium pełnoletniości wymagana jest zgoda rodziców lub praw-

nych opiekunów [17]. W chwili obecnej dalsze kryteria doboru optymalnego dawcy 
opierają się jedynie na wywiadzie medycznym i badaniach laboratoryjnych. Dobór dawcy 

wiąże się z pewnymi zaletami i wadami. Transplantacje kału pomiędzy współmałżon-

kami pozwalają zachować wspólne środowiskowe czynniki ryzyka, co pomaga w zmini-
malizowaniu ryzyka przeniesienia z dawcy na biorcę potencjalnego czynnika zakaźnego. 

Z kolei krewni pierwszego stopnia w linii matczynej, jako dawcy, zapewniają wysoki 

stopień gatunkowego zróżnicowania mikroflory jelitowej. W takich przypadkach transplan-

tacji kału, adaptacyjne elementy układu odpornościowego błony śluzowej (np. przeciw-
ciała swoiste dla antygenów) mogą być bardziej tolerancyjne dla mikrobioty pochodzącej 

od takich dawców. Podobnie można spekulować, że mężczyźni mogą być preferowanymi 

dawcami, ponieważ kobiety teoretycznie mogą być siedliskiem mikrobioty, która jest 
bardziej związana z chorobami autoimmunologicznymi i nieswoistym zapaleniem  
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jelit [17-19]. Według innych hipotez dawcy dobrani pod względem wieku i płci mogą 

być korzystni, choć obecnie nie ma danych, które by to założenie potwierdzały. W przy-

padku niespokrewnionych dawców często wskaźniki markerów wirusowych są niższe 
niż w przypadku dawców spokrewnionych [19]. Ponadto, ponieważ niedawno zaczęto 

uważać, że mikrobiota jelitowa może być zaangażowana w patogenezę wielu chorób 

ogólnoustrojowych, rygorystyczna kontrola zdrowych dawców-ochotników może być 

korzystna, zwłaszcza dla młodych pacjentów, którzy mogą nabyć dodatkowe czynniki 
ryzyka innych chorób, które mogą pojawić się w konsekwencji wykonanej transplantacji 

kału. Obecnie zaleca się, aby wytyczne kwalifikujące dawców opierały się na tym 

samym schemacie postepowania, który stosowany jest w przypadku dawców krwi [19]. 
Jednym z ważniejszych elementów kwalifikacji jest wykluczenie zachowań, które 

zwiększają ryzyko zakażeń, takich jak na przykład uzależnienie od narkotyków czy też 

odbywanie stosunków seksualnych z różnymi partnerami. Potencjalni dawcy nie mogą 
być obciążeni zakażeniami, które mogą być przenoszone przez stolec. Dalsze kryteria 

kwalifikacji obejmują szczegółowe badania serologiczne oraz badanie kału celem wy-

kluczenia ewentualnych czynników zakaźnych. Badania te powinny być wykonywane 

w ciągu 4 tygodni od oddania krwi do badań weryfikujących stan zdrowia dawcy. Na 
podstawie kryteriów wykluczających dawcami nie mogą być osoby w trakcie antybio-

tykoterapii lub w krótkim (poniżej 3 miesięcy) okresie od zakończenia ich stosowania. 

Kryteriami wykluczającymi są również choroby wewnętrzne przewodu pokarmowego 
w wywiadzie, w tym nieswoiste zapalenie jelit, przewlekłe zaparcia, nowotwory przewodu 

pokarmowego lub poważne zabiegi chirurgiczne przewodu pokarmowego. Dawcami nie 

mogą być osoby obciążone chorobami autoimmunologicznymi lub przyjmujące leki 

immunomodulujące. Inne choroby wykluczające dawcę to zespół przewlekłego bólu 
w wywiadzie (fibromialgia, przewlekłe zmęczenie), zaburzenia neurologiczne lub neuro-

rozwojowe, zespół metaboliczny, otyłość (wskaźnik masy ciała >30 kg/m2), umiarko-

wane lub ciężkie niedożywienie, choroby nowotworowe w wywiadzie lub trwająca 
terapia onkologiczna [19]. 

2.2. Metody stosowane w transplantacji kału 

Materiał w postaci kału jest rozcieńczany i homogenizowany, a w razie konieczności 

filtrowany. Przygotowana w ten sposób próbka kału dawcy jest bezpośrednio podawana 
za pomocą wlewów do przewodu pokarmowego biorcy lub jest odwirowana i umiesz-

czana w kapsułkach żelatynowych i podawana biorcy w postaci tychże kapsułek. Próbki 

kału przygotowane do przeszczepów mogą być również zamrażane i przechowywane do 

późniejszego wykorzystania [20, 21]. Istnieją różne drogi podania kału celem jego 
transplantacji. Obejmują one górny odcinek przewodu pokarmowego, do którego kał 

podaje się wykorzystując endoskopię, zgłębnik nosowo-żołądkowy lub zgłębnik 

nosowo-jelitowy [22-29]. Transplantacja może odbywać się w proksymalnej części 
okrężnicy i wtedy wykorzystuje się kolonoskopię [29, 30], lub dystalnej, a wtedy stosuje 

się lewatywę, rurkę doodbytniczą lub sigmoidoskopię [25, 31-34]. Nie ma dowodów na 

to, która z metod podania jest optymalna. Często stosuje się łączenie różnych sposobów 
podania kału [35]. Niektóre z metod podania wiążą się z mniejszym lub większym 

dyskomfortem odczuwanym przez biorcę, jak w przypadku metody podania z wy-

korzystaniem drogi nosowo-żołądkowej lub nosowo-jelitowej. Najmniej kosztowna 

i najmniej inwazyjna dla pacjenta wydaje się być metoda wykorzystująca lewatywę 
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retencyjną, aczkolwiek podczas jej stosowania obserwuje się problemy związane z za-

trzymaniem materiału dawcy i z reguły wymaga ona wielokrotnych zabiegów celem 

zapewnienia skutecznej transplantacji. Z reguły endoskopowe metody podawania kału 
są dobrze tolerowane przez biorców i jednocześnie pozwalają na ocenę błony śluzowej 

jelita grubego i wykluczenie ewentualnych stanów patologicznych, jak nieswoiste choroby 

zapalne jelita lub infekcje Clostridium difficile. Transplantacje z wykorzystaniem metod 

endoskopowych wiążą się z pewnym ryzykiem związanym z procedurą wykonania i są 
bardziej kosztowne. Do tej pory wykazano, że każda z wymienionych metod stosowa-

nych w transplantacjach kału jest tak samo skuteczna, zatem dobór odpowiedniej zależy 

bardziej od uwarunkowań klinicznych dotyczących kondycji zdrowotnej biorcy.  
Obserwacje kliniczne dotyczące efektywności i skutków ubocznych wynikających 

ze stosowaniu transplantacji kału opierają się głównie na przypadkach klinicznych, 

rzadziej natomiast na wynikach kontrolowanych badań randomizowanych. Jednym 
z badań prowadzonych na większą skalę jest badanie randomizowane, które przeprowa-

dzono w Holandii, na pacjentach z nawracającymi infekcjami Clostridium difficile [8]. 

Po zastosowaniu transplantacji kału, niezależnie od drogi podania, wykazano aż 90% 

wyleczeń i bardzo nieliczne incydenty zdarzeń niepożądanych. U 81% pacjentów 
nastąpiło całkowite wyleczenie w porównaniu z zaledwie 31% pacjentów, którzy byli 

leczeni doustnymi dawkami wankomycyny [8]. W szpitalu w Massachusetts przepro-

wadzono badanie oceniające skuteczność stosowania transplantacji kału poprzez 
doustne podanie kału w postaci zamrożonych kapsułek u pacjentów z nawracającymi 

infekcjami Clostridium difficile. Wyniki badania wskazywały na 90% odsetek skutecz-

ności leczenia, a także wykazały skuteczność mniej kosztownej i mniej inwazyjnej metody 

doustnego podania kału w postaci kapsułek [23]. 

2.3. Mechanizm działania transplantacji kału 

Do tej pory najbardziej przebadaną grupą chorych, u których stosowano transplantację 

kału, stanowią pacjenci z nawracającymi infekcjami Clostridium difficile. Clostridium 

difficile jest oportunistycznym organizmem, który zazwyczaj powoduje choroby u osób 
o zmniejszonej różnorodności mikroflory przewodu pokarmowego, co z reguły jest 

efektem częstego stosowania antybiotykoterapii. Badania wykazały, że u pacjentów 

z nawracającymi infekcjami Clostridium difficile występuje niedobór typów bakterii 
dominujących w okrężnicy u osób zdrowych [10, 36]. Częste stosowanie antybiotyków 

powoduje zmiany zarówno w strukturze, jak i funkcjonowaniu mikroflory przewodu 

pokarmowego. W badaniu dotyczącym wpływu antybiotyków na funkcjonowanie mikro-

bioty jelitowej opisano zmniejszenie stężenia urobilinogenu i aktywności trypsyny w kale, 
a także zmniejszenie konwersji cholesterolu do koprostanolu po leczeniu antybiotykami 

[25]. Co ciekawe, zmiany te zostały zredukowane po zastosowaniu transplanatacji kału 

od zdrowych osób, a co więcej – obserwowano zwiększony poziom koprostanolu i urobili-
nogenu [25]. Rozwój metod sekwencjonowania następnej generacji (NGS, ang. next 

generation sequencing) pozwolił wyciągnąć bardziej jednoznaczne wnioski wskazujące 

na wpływ antybiotykoterapii na modyfikacje mikroflory przewodu pokarmowego, 
zwłaszcza w zakresie zmniejszenia bogactwa na różnych poziomach taksonomicznych, 

począwszy od typu, aż do poziomu gatunku [37]. Nowsze badania, przeprowadzone na 

myszach leczonych cefoperazonem, pozwoliły zaobserwować wzrost poziomu podsta-

wowych kwasów żółciowych takich jak taurocholan, wzrost poziomu cukrów, alkoholi 



 
Przeszczep mikrobioty kałowej jako innowacyjna i potencjalna metoda leczenia choroby Parkinsona 

 

225 
 

mannitolu, sorbitolu i aminokwasów takich jak glicyna, prolina, cysteina i izoleucyna 

oraz spadek poziomu wolnych krótko-, średnio- i długołańcuchowych kwasów tłuszczo-

wych, a także spadek poziomu rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. Jak wiadomo, 
warunki te sprzyjają rozwojowi infekcji Clostridium difficile [38]. Obserwuje się również 

różnice w podatności na zachorowanie na infekcje Clostridium difficile, niezależnie od 

częstego stosowania antybiotykoterapii. Wnioskuje się zatem, że oprócz indywidulnych 

cech organizmu pacjenta znaczące są również inne czynniki takie jak dieta, środowisko 
i funkcje przewodu pokarmowego [39]. Dzięki NGS udało się zidentyfikować specy-

ficzne zmiany taksonomiczne, które zachodzą po zastosowaniu transplantacji kału, a które 

sugerują pozytywny efekt działania tej formy terapii na ekologię mikrobiomu jelitowego.  
Transplantacje kału powodują trwałą kolonizację bakterii o korzystnym działaniu, 

zwłaszcza przywrócenie prawidłowego bogactwa Firmicutes i Bacteroidetes oraz 

zwiększenie różnorodności taksonomicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu bogactwa 
Proteobacteria [10]. Jak wynika z badań, u pacjentów z ciężkim przebiegiem infekcji 

Clostridium difficile obserwuje się zmniejszone bogactwo bakterii Lachnospiraceae [40, 

41], co sugeruje ochronną rolę tych bakterii. Transplantacje kału od zdrowych dawców 

powodowały przywrócenie prawidłowego bogactwa członków Lachnospiraceae i innych 
bakterii produkujących maślan, co potwierdza wysoki potencjał terapeutyczny tego 

rodzaju zabiegów [40]. 

2.4. Bezpieczeństwo stosowania transplantacji kału 

Dane na temat bezpieczeństwa stosowania transplantacji kału jako skutecznej metody 
terapii, w znacznym stopniu pozostają ograniczone. Wynika to z małej liczby badań pro-

spektywnych przeprowadzonych w tym zakresie. Obserwowane i potencjalne działania 

niepożądane można podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe 

dodatkowo dzieli się na te związane z wykonywaniem transplantacji za pomocą metody 
kolonoskopowej i pozostałych metod. Z uwagi na małe rozpowszechnienie stosowania 

transplantacji kału w rutynowej praktyce klinicznej, najmniej danych dotyczy długo-

terminowych skutków. W zakresie krótkoterminowych objawów niepożądanych nie ma 
zbyt poważnych konsekwencji zdrowotnych dla pacjenta i zdecydowanie przeważa 

skuteczność nad zdarzeniami niepożądanymi [5, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 42-50].  

Krótkotrwałe zdarzenia niepożądane dotyczą głównie objawów wynikających z samego 
podania kału pochodzącego od dawcy. Do objawów niepożądanych w tym zakresie 

należy głównie wyczuwany przez biorców dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, bie-

gunki, zaparcia, wymioty czy przemijające gorączki [5, 51-53]. Podczas stosowania 

endoskopowych metod podania kału mogą pojawić się perforacje i krwawienia w obrębie 
jelit. Wlewy zawiesiny z kałem powodowały u nielicznych pacjentów biegunki, wymioty 

i skurcze brzucha [17, 44, 54]. W zakresie poważnych, ale w dalszym ciągu krótko-

terminowych powikłań, należy wspomnieć o nielicznych przypadkach, u których doszło 
do przeniesienia patogenów jelitowych poprzez transplantację kału. Opisano dwa 

przypadki zainfekowania biorcy norowirusem przeniesionym od dawcy [50]. W innym 

przypadku opisano zainfekowanie biorcy Escherichia coli 24 godziny po wykonaniu 
transplantacji kału [55]. Odnotowano również 2 zgony, w tym jeden przypadek aspiracji, 

co było związane z zastosowaną procedurą do podawania kału podczas transplantacji. 

Opisano również, że 17% pacjentów, u których zastosowano transplantację kału celem 

leczenia infekcji Clostridium difficile, doświadczyło zaostrzenia choroby [44].  



 
Barbara Zapała 

 

226 
 

Jeśli chodzi o potencjalne długoterminowe objawy niepożądane wynikające ze sto-

sowania transplantacji kału, to istnieje ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych lub 

rozwój chorób, które mogą wynikać z modyfikacji w zakresie struktury i funkcji mikro-
biomu przewodu pokarmowego. W rozwoju przewlekłej choroby, będącej efektem 

dokonywanych modyfikacji w zakresie mikrobioty jelitowej, upatruje się największe 

ryzyko długoterminowych skutków ubocznych stosowania transplantacji kału. Jak wia-

domo z licznych badań, na liście potencjalnych chorób powiązanych ściśle z mikrobiotą 
jelitową znajdują się między innymi takie jak: otyłość, cukrzyca, miażdżyca, rak jelita 

grubego, niealkoholowa choroba wątroby, nieswoiste choroby zapalane jelit, astma 

i autyzm. Badania pokazują, że transplantacja ludzkiej mikrobioty kałowej od osób otyłych 
do gryzoni powoduje rozwój otyłości [56]. Transplantacja kału od osób szczupłych do 

osób otyłych z zespołem metabolicznym powodowała wzrost wrażliwości na insulinę 

[57]. W odniesieniu do miażdżycy, produkcja proaterogennego metabolitu N-tlenku tri-
metyloaminy jest zależna od mikrobioty jelitowej. Zwiększone stężenie tego metabolitu 

wiąże się ze wzrostem częstości występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych 

[58]. Dlatego też, pomimo obserwowanych korzystnych efektów leczenia z wykorzy-

staniem transplantacji kału, pojawiają się poważne obawy dotyczące potencjalnych, 
długoterminowych skutków ubocznych.  

2.5. Regulacje prawne dotyczące stosowania transplantacji kału 

Na całym świecie regulacje dotyczące transplantacji kału nie są spójne i stwarzają 

wiele kontrowersji wokół tematu. W Australii, zajmująca się dopuszczaniem leków 
organizacja Therapeutic Goods Administration nie uznała transplantacji kału jako 

możliwego do zastosowania środka terapeutycznego. W Chinach, Ministerstwo Zdrowia 

objęło ścisłą kontrolą stosowanie tej procedury. W Europie – Europejska Agencja Leków 

nie uregulowała dotychczas kwestii stosowania transplantacji kału [59]. Z kolei Mini-
sterstwo Zdrowia w Kanadzie uważa, ze transplantacje kału spełniają kryteria leku biolo-

gicznego i wręcz zachęca do prowadzenia badań klinicznych z jego wykorzystaniem 

[60]. Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) ustaliła, że podawany 
kał stanowi produkt biologiczny i może spełniać kryterium leku, ponieważ jest przeznaczony 

do stosowania w diagnostyce, leczeniu, łagodzeniu skutków i zapobieganiu chorobom 

lub ma wpływać na strukturę lub funkcję organizmu [61]. FDA uważa, że należy 
przeprowadzić badania z wykorzystaniem transplantacji kału celem przebadania tej 

formy terapii i określenia jej bezpieczeństwa oraz skuteczności [61]. Na podstawie artykułu 

1 dyrektywy 2001/83/EC ze zmianami Parlamentu Europejskiego z definicji produktu 

leczniczego wynika, że może to być: a) substancja lub połączenie substancji przedsta-
wionych jako posiadające właściwości lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi 

oraz b) substancja, która funkcjonuje jako lek, tj. może być podawana ludziom w celu 

przywrócenia, poprawienia lub zmiany funkcji fizjologicznych poprzez wywieranie 
działania farmakologicznego, immunologicznego, metabolicznego lub w celu posta-

wienia diagnozy medycznej lub jest podawana w inny sposób w celach leczniczych. 

Biorąc pod uwagę te definicje, transplantacja kału spełnia oba kryteria i taka jest opinia 
brytyjskiej Agencji Regulacji Leków i Produktów Ochrony Zdrowia (MHRA). MHRA 

wydała w czerwcu 2015 roku oświadczenie, w którym potwierdziła, że transplantacja kału 

mieści się w definicji produktu leczniczego [62]. W krajach Unii Europejskiej produkt 

leczniczy może być wprowadzony na rynek tylko wtedy, gdy spełnione są normy 



 
Przeszczep mikrobioty kałowej jako innowacyjna i potencjalna metoda leczenia choroby Parkinsona 

 

227 
 

jakości, skuteczności i bezpieczeństwa oraz wydane zostało pozwolenie na dopuszczenie 

do użyteczności. Obecnie nie ma pozwolenia na dopuszczenie transplantacji kału do 

użyteczności przez MHRA. Transplantacje kału są obecnie uznawane za nielicencjonowane. 
Nielicencjonowane produkty lecznicze są często stosowane w praktyce klinicznej; na co 

zezwala odstępstwo w dyrektywie o lekach, art. 5.1 dyrektywy 2001/83/EC dotyczącej 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dyrektywa o produktach leczniczych). 

Pozwala to państwom członkowskim na opracowanie przepisów krajowych umożliwia-
jących dostarczanie produktów nielicencjonowanych w celu zaspokojenia szczególnych 

potrzeb niektórych pacjentów. Transplantacje kału w pewnym stopniu wykazują podo-

bieństwo do leczenia probiotykami, które są ogólnie uważane za żywność lub suplementy 
diety, a nie leki i dlatego mają minimalne wymagania regulacyjne [63, 64]. Organizacja 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) definiują probiotyki jako żywe mikroorganizmy, które 
podane w odpowiedniej ilości przynoszą gospodarzowi korzyści zdrowotne [65]. Chociaż 

liczba żywych kolonii zawartych w tych produktach może być zmienna, stosowane 

standardowo probiotyki zawierają stosunkowo niewiele dobrze zdefiniowanych szczepów 

i mogą być hodowane w czystej kulturze. To znacznie ogranicza ryzyko i kontrastuje 
z transplantacją kału, która obejmuje tysiące gatunków bakterii występujących w prze-

wodzie pokarmowym, ale które są stosunkowo słabo scharakteryzowane i niewystar-

czająco wystandaryzowane na dzień dzisiejszy. To właśnie brak charakterystyki szczepów 
bakteryjnych wyklucza klasyfikację transplantacji kału jako probiotyku zgodnie z kon-

sensusem ekspertów [66]. 

Według niektórych ekspertów kał powinien być traktowany raczej jako ludzka 

tkanka lub produkt transplantacyjny aniżeli lek, z regulacją w ramach Dyrektywy EU 
Tissue and Cells (EUTCD) (2004/23/EC) [67, 68]. Zgodnie z EUTCD kał jest klasyfi-

kowany jako substancja połączona, tzn. zawiera zarówno komórki, jak i inne składniki. 

Jednak definicja substancji połączonej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy tkanki 
i komórki ludzkie są aktywnym składnikiem substancji i z tego powodu są podawane 

pacjentom. Komórki ludzkie nie są uważane za aktywny składnik transplantacji kału i ta 

definicja nie ma zastosowania. Zostało to ustalone przez Grupę Ekspertów Unii Euro-
pejskiej ds. Substancji Pochodzenia Ludzkiego (ang. Competent Authorities on Substances 

of Human Origin) w 2012 r., która stwierdziła, że transplantacja kału nie jest objęta euro-

pejską dyrektywą 2004/23/EC Parlamentu Europejskiego, dotyczącą tkanek ludzkich 

[69]. Jednocześnie Komisja Europejska ustaliła, że poszczególne państwa członkowskie 
mają swobodę w regulowaniu transplantacji kału na poziomie krajowym. Decyzja ta 

doprowadziła niestety do chaotycznych regulacji w krajach członkowskich [70, 71],  

a w innych do braku jakichkolwiek standardów regulacyjnych [68, 72]. W Stanach 
Zjednoczonych sytuacja zmieniała się w ciągu ostatnich kilku lat. Początkowo trans-

plantacja kału nie podlegała żadnym regulacjom, jednak w 2013 roku FDA oświadczyła, 

że transplantacja kału będzie klasyfikowana jako materiał biologiczny i nie powinna być 
wykonywana bez zatwierdzonego wniosku o rejestrację nowego leku stosowanego do 

celów badawczych (konieczność pozyskania certyfikatu IND). Jako uzasadnienie tej 

deklaracji FDA podała zarówno obawy dotyczące bezpieczeństwa, jak i skuteczności 

transplantacji kału [70-72]. Wywołało to ożywioną dyskusję wśród lekarzy, towarzystw 
zawodowych oraz pacjentów i przez wielu zostało uznane za niepotrzebne ograniczenie 

dostępu do transplantacji kału. FDA odpowiedziała na te obawy w lipcu 2013 roku, 
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łagodząc swoje stanowisko poprzez wyrażenie zgody na stosowanie transplantacji kału, 

bez wymogu uzyskania certyfikatu IND, jedynie w leczeniu infekcji Clostridium difficile, 

ale po uzyskaniu indywidualnej, świadomej zgody pacjentów na przyjęcie tego rodzaju 
formy terapii, co podkreśla, że w dalszym ciągu ma ona charakter badawczy z uwagi na 

brak informacji na temat długoterminowych skutków ubocznych [70, 71]. 

2.6. Przyszłość stosowania transplantacji kału w medycynie 

Skuteczność transplantacji kału w leczeniu nawracających infekcji Clostridium difficile 

jest oczywista, ale jego potencjalne długoterminowe konsekwencje, zarówno korzystne, 
jak i szkodliwe, nie są znane. Mikrobiota jelitowa jest złożonym mikrośrodowiskiem, 

którego poszczególne elementy nie zostały do końca poznane pod względem zarówno 

struktury, jak i pełnionych funkcji. Na chwilę obecną nie dysponujemy wiedzą a priori 
dotyczącą wpływu przeniesienia tych złożonych społeczności mikroorganizmów z jednej 

osoby do drugiej. Krytyczne dane metodologiczne, takie jak badania przesiewowe dawcy 

i biorcy, przygotowanie kału, sposób przeprowadzenia transplantacji i zgody pacjentów, 
informacje na temat skuteczności stosowania transplantacji kału, jak również na temat 

zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych skutków ubocznych są gromadzone 

głównie na bazie pojedynczych opublikowanych przypadków klinicznych. Pomimo tego 

narodowe towarzystwa podejmują próby usystematyzowania tych informacji i wystoso-
wania zaleceń oraz wytycznych dla lekarzy [17, 73, 74]. Zwraca się uwagę również na to, 

że pacjenci muszą być poinformowani o potencjalnym ryzyku i wyrazić świadomą 

zgodę na wykonanie transplantacji. Bardzo ważną kwestią są również starannie opraco-
wane protokoły przygotowania próbek od dawców oraz ich szczegółowa charakterystyka, 

a także właściwe przechowywanie. Konieczne jest również prowadzenie szczegółowego 

rejestru dawców i biorców. Przykładowo OpenBiome to bank stolca znajdujący się 

w Medford, Massachusetts. Organizacja, która zajmuje się prowadzeniem tego banku to 
organizacja non-profit. Dostarczyła ona już ponad 2000 dawek stolca dawców do ponad 

200 instytucji w Stanach Zjednoczonych, za cenę około 250 dolarów za dawkę i nie-

dawno uzyskała certyfikat IND dla tego produktu. Wysoka skuteczność terapeutyczna 
stosowania transplantacji kału w leczeniu nawracających infekcji Clostridium difficile 

jest ważnym dowodem na to, że modyfikacja mikrobioty jelitowej może być skuteczną 

metodą leczenia u ludzi. Podobnie jak odkrycie Helicobacter pylori zrewolucjonizowało 
leczenie choroby wrzodowej, lepsze zrozumienie społeczności mikroorganizmów 

zamieszkujących jelita człowieka oraz roli dysbiozy w różnych stanach chorobowych 

z pewnością zaowocuje nowymi terapiami w nadchodzącej dekadzie. Transplantacja kału 

wydaje się być jednym z najprostszych sposobów dokonywania modyfikacji mikrobioty 
jelitowej. Chociaż transplantacja kału wydaje się bezpieczna, z niewielką liczbą obser-

wowanych krótkoterminowych działań niepożądanych lub powikłań przypisywanych 

bezpośrednio samej procedurze wykonywania transplantacji, to z pewnością potrzebne 
są bardziej szczegółowe dane na ten temat oraz na temat mechanizmów długotermi-

nowego oddziaływania na organizm gospodarza. Istnieją spekulacje mówiące o tym, że 

inne schorzenia charakteryzujące się dysbiozą także mogłyby być leczone za pomocą 
transplantacji kału. Obecnie metoda ta jest badana jako innowacyjna strategia tera-

peutyczna w wielu różnych schorzeniach innych niż żołądkowo-jelitowe. Jest pewne, że 

terapia kałem będzie nadal udoskonalana z uwagi na obiecujący potencjał terapeutyczny. 
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3. Zastosowanie transplantacji kału w leczeniu choroby Parkinsona  

3.1. Wprowadzenie  

Priorytetem zarówno dla klinicystów, diagnostów, pacjentów, jak i badaczy pozostaje 

opracowanie leków, które spowolniłyby lub zatrzymały postęp choroby Parkinsona 
(PD). Dotychczas, nie wykazano jednoznacznych dowodów na działania modyfikujące 

przebieg choroby. Brak czynników/leków modyfikujących przebieg choroby może być 

związany nie tylko z nieodpowiednim podejściem na etapie doboru celów terapeutycz-
nych, ale także z niedostateczną dbałością o szczegóły w projektowaniu badań kli-

nicznych. Wciąż kluczowe jest lepsze zrozumienie patogenezy PD, co wiąże się z postępem 

w tworzeniu modeli laboratoryjnych, wykorzystaniem wiarygodnych biomarkerów po-
stępu choroby i podejść medycyny precyzyjnej. PD pojawia się coraz częściej, a według 

danych prognostycznych do 2030 roku liczba chorych na całym świecie wzrośnie do 

około 10 milionów [75]. U osób z PD występują zarówno objawy motoryczne (takie jak 

bradykinezja, sztywność i drżenie), jak i niemotoryczne (zaparcia, cukrzyca, depresja, 
zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia snu) [76]. Pomimo że istnieją różne, 

dostępne metody leczenia objawowego, postęp choroby jest przyczyną pogłębiania się 

niepełnosprawności i utraty samodzielności. Związane z tym problemy medyczne, spo-
łeczne i ekonomiczne podkreślają pilną potrzebę opracowania skutecznych metod leczenia, 

które modyfikowałyby przebieg PD i wpływały na poprawę jakości życia pacjentów. 

Obecnie dzięki identyfikacji szlaków molekularnych znane są różne podtypy kliniczne 
PD i leżące u ich podłoża różne mechanizmy patogenezy.  

3.2. Choroba Parkinsona, epidemiologa i patomechanizm 

PD jest pierwotnym zaburzeniem funkcjonowania mózgu, charakteryzującym się 

głównie utratą barwnikowych neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej mózgu. 

Coraz częściej uznaje się mechanistyczną heterogenność PD, na podstawie której 
zakłada się, że dysfunkcja lizosomalna może być istotnym i wczesnym objawem 

u niektórych, ale nie u wszystkich pacjentów. Kolejnym aspektem stratyfikacji pacjentów, 

który może zyskać na znaczeniu zwłaszcza w aspekcie opracowywania nowych strategii 
terapeutycznych, jest zmienność indywidualnych cech mikrobiomu jelitowego, chociaż 

zakres, w jakim cechy te mogą być przyczyną lub skutkiem w patogenezie PD, nie jest 

jeszcze do końca wyjaśniony. PD jest bez wątpienia uznawana za wysoce heterogenną 

chorobę, z wieloma podtypami klinicznymi, warunkowanymi różnymi mechanizmami 
molekularnymi. W 2003 roku wysunięto hipotezę, że pojawiające się na początku 

rozwoju choroby patologiczne agregaty alfa-synukleiny (asyn) obecne są w opuszce 

węchowej i grzbietowym jądrze ruchowym błędnika (DMV, ang. dorsal motor nucleus 
of the vagus) [77]. Ta koncepcja natychmiast dała początek poglądowi, że patomecha-

nizm PD może w rzeczywistości mieć swój początek w synapsach obwodowego układu 

nerwowego (PNS) i docierać do mózgu z nabłonka węchowego oraz drogą wstecznego 
transportu aksonalnego przez błędnik, co nazwano hipotezą podwójnego uderzenia (ang. 

dual-hit hypothesis) [78]. Hipotezę tę potwierdzają dane epidemiologiczne [79, 80], ale 

także badania, które pokazują, że nagromadzenie patologicznych złogów asyn w PNS 

u chorych na PD ma miejsce nawet do 20 lat przed rozpoznaniem choroby na podstawie 
znanego, przypisywanego chorobie obrazu klinicznego [81-85]. Ta hipoteza powstawania 

choroby, z ang. skrótowo nazywana periphery-first lub PNS-first, jest nadal uważana za 
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kontrowersyjną i stała się przedmiotem licznych badań naukowych [86-92]. Dyskusja 

na temat patogenezy PD uwzględniająca hipotezę periphery-first często przybiera formę 

dychotomiczną, tzn. analizuje się dowody przemawiające za tym, że PD zawsze 
rozpoczyna się w PNS, lub przeciwnie, że patologia we wszystkich przypadkach ma 

swój początek w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Rzadko bierze się pod uwagę, 

że oba te scenariusze mogą być prawdziwe [76, 92, 93]. W fenotypie PNS-first, objawy 

sugerujące wyraźne uszkodzenie autonomicznego układu nerwowego poprzedzone są 
uszkodzeniem wyższych struktur, w tym istoty czarnej (teoria rozwoju choroby według 

Braak’a opublikowana w 2006 roku). Według tej teorii i zgodnie z hipotezą PNS-first – 

choroba nie zaczyna się̨ w istocie czarnej, lecz w jej I stadium zajęte jest jedynie jądro 
grzbietowe nerwu błędnego i opuszka węchowa [79]. Dalsza progresja ma miejsce 

z ruchowego jądra grzbietowego nerwu językowo-gardłowego i błędnego, a kolejno 

proces chorobowy rozprzestrzenia się na miejsce sinawe. W tych stadiach choroby, tj. I 
i II, klinicznie nie stwierdza się̨ objawów ruchowych (faza prodromalna). Dopiero na 

etapie III stadium choroba zajmuje istotę̨ czarną, a objawy zaczynają się pojawiać, kiedy 

dochodzi do zniszczenia minimum 60% komórek nerwowych w obszarze istoty czarnej. 

Pierwsze objawy ruchowe pojawiają się w momencie, gdy dochodzi do zaawanso-
wanych zmian w istocie czarnej. Proces neurozwyrodnieniowy rozszerza się̨ następnie 

na olbrzymiokomórkowe obszary jądrowe przodomózgowia. Do zajęcia kory pośredniej 

(mesocortex, obejmującej zakręt obręczy i obszar przyhipokampowy) dochodzi 
w stadium IV choroby, co jest powiązane z pojawieniem się objawów klinicznych wynika-

jących z zaburzeń na poziomie intelektualnym [92-95]. Zaawansowanie choroby wynika 

z rozprzestrzeniania się zmian patologicznych, poprzez korę pośrednią z kory nowej do 

kory entorynalnej i hipokampa, a następnie na pierwotną i wtórną korę nową. W tych 
stadiach choroby ciała Lewy’ego stwierdza się również w obwodowym układzie ner-

wowym, m.in. w zwojach współczulnych (np. serca) i śródściennym splocie żołądkowo-

-jelitowym [80], a w związku z tym obserwuje się objawy w postaci dysregulacji orto-
statycznej i dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Z kolei fenotyp CNS-first wynika 

z pierwotnego uszkodzenia istoty czarnej, które poprzedza uszkodzenie autonomicznego 

układu nerwowego. Jak wynika z obserwacji klinicznych, fenotyp PNS-first wydaje się 
być silnie związany z obecnością zaburzeń zachowania w fazie REM snu w okresie 

prodromalnym PD, natomiast fenotyp CNS-first nie wiąże się z tego rodzaju zabu-

rzeniami.  

W przebiegu PD oprócz objawów ruchowych obserwuje się objawy nieruchowe, 
takie jak zaparcia, nokturia, depresja, tzw. objaw niespokojnych nóg i ból [77]. Objawy 

te często nie są rzadkie, a wręcz przeciwnie, bywają uporczywe i dominujące. Częstość 

występowania zaparć u pacjentów z PD waha się od 20% do 89% i mogą one poprzedzać 
wystąpienie objawów ruchowych o wiele lat. Uważa się, że nagromadzenie nieprawidło-

wych inkluzji zawierających αsyn w jelitowym układzie nerwowym stanowi patofizjo-

logiczną podstawę dysfunkcji przewodu pokarmowego w PD [78-96]. Dwukierunkowa 
komunikacja między jelitami a ośrodkowym układem nerwowym, określana jako „oś 

jelita–mózg”, jest w ostatnich latach przedmiotem szeroko zakrojonych badań i dyskusji. 

Badania wykazują, że dysbioza, czyli zaburzenie równowagi mikroflory jelitowej, jest 

związana z patofizjologią PD [80-83]. Z przeprowadzonych do tej pory badań wynika, 
że skład bakterii jelitowych u chorych z PD różni się istotnie od tego, który występuje 

u osób zdrowych. Zaobserwowano, że u pacjentów z PD występuje zwiększona liczebność 
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bakterii Akkermansia, Lactobacillus, Enterobacteriaceae, Bifidobacterium oraz zmniej-

szona liczebność Prevotella, Faecalibacterium i Blautia [84, 85]. Przypuszcza się, że 

taki skład jest bardziej prozapalny i może wywoływać indukowane zapaleniem procesy, 
które powodują patologiczne odkładanie się asyn w jelitach [86-93]. 

3.3. Transplantacja kału w leczeniu choroby Parkinsona 

Obecnie transplantacja kału jest badana jako opcja terapeutyczna w wielu różnych 

schorzeniach innych niż zaburzenia żołądkowo-jelitowe [19, 73, 74]. Zastosowanie 

transplantacji kału w leczeniu PD sugerowano i badano na modelach zwierzętach oraz 
w dwóch badaniach na ludziach, uzyskując bardzo obiecujące wyniki [97]. Poniżej 

opisane zostaną przypadki zastosowania transplantacji kału u pacjentów z PD.  

Pacjenci, u których wykonano transplantację kału byli leczeni w klinice zaburzeń 
ruchowych przy Soroka University Medical Center (SUMC) w Izraelu. Badanie trwało 

od grudnia 2017 roku do listopada 2019 roku i było objęte zgodą lokalnej komisji bio-

etycznej oraz świadomą zgodą wyrażoną przez pacjentów. Pacjenci mieli rozpoznaną 
PD oraz wykluczone inne zaburzenia ruchowe i neurologiczne. Przedział wiekowy 

pacjentów mieścił się w zakresie 47-73 lata, wśród nich było 3 mężczyzn i 3 kobiety. 

Średni wiek wystąpienia PD wynosił 52 lata, a mediana czasu trwania PD – 5 lat. Trzech 

pacjentów było leczonych z powodu zaparć, i wszyscy byli leczeni farmakologicznie 
z powodu PD. Stopień nasilenia PD przed wykonaniem transplantacji kału został oceniony 

jako łagodny lub umiarkowany, zgodnie z wynikami w skali UPDRS-III (ang. Unified 

Parkinson's Disease Rating Scale Part III) w zakresie 5-41. Wszyscy pacjenci konty-
nuowali terapię przeciwparkinsonowską bez dokonywania zmian podczas całego badania. 

Do podania kału wykorzystano kolonoskopię. Każdy z pacjentów otrzymał 300 ml 

zawiesiny stolca od dawcy, w trzech dawkach po 100 ml każda, którą podawano do 

trzech lokalizacji: 100 ml do końcowego odcinka jelita krętego, 100 ml do kątnicy i 100 ml 
wzdłuż pozostałej części okrężnicy [98]. Podczas prowadzonego badania, pacjentom 

zalecono niewprowadzanie żadnych zmian w diecie, nie dokonywano również zmian 

w zakresie stosowanych leków i nie podawano żadnych antybiotyków.  
Uczestnicy byli obserwowani na początku wykonania transplantacji kału, tj. w pierw-

szym tygodniu i kolejno w 2., 4., 8., 12., 16., 20., i 24. tygodniu po zabiegu. Każdorazowo 

pacjenci byli badani przez neurologa i gastroenterologa. Oceniano stan kliniczny i prze-
bieg PD na podstawie następujących kryteriów: UPDRS-III, zmodyfikowanej skali 

Hoehna i Yahra (H&Y) oraz Skali Objawów Niemotorycznych (NMSS). Badanie przepro-

wadzane przez specjalistę gastroenterologa obejmowało ocenę zaparć za pomocą skali 

Wexnera oraz ocenę konsystencji stolca za pomocą skali Bristolskiej (BSS) [98].  
Dawcami zostali wolontariusze, których przebadano bardzo szczegółowo pod katem 

chorób neurologicznych i innych problemów zdrowotnych, a także stylu życia, historii 

seksualnej, historii podróży, historii medycznej rodziny. U dawców przeprowadzono 
szczegółowe badania fizykalne oraz badania krwi i stolca. Świeże próbki stolca (65 g) 

pobranego od każdego dawcy natychmiast homogenizowano w 300 ml 0,9% roztworu 

soli fizjologicznej przez kilka sekund, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie 
zawiesinę kału przefiltrowano przez gazę, w celu usunięcia dużych cząstek. Zawiesinę 

kału zmieszano z glicerolem (stężenie końcowe 10%). W dalszej kolejności przygotowano 

porcje po 50 ml wymieszanej zawiesiny i zamrożono je w temperaturze -80ºC, tworząc 

bank kału. W dniu zabiegu 6 probówek z zawiesiną kału od dawców, o pojemności 50 ml 
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od jednego dawcy, rozmrożono w temperaturze 4ºC do uzyskania płynnej konsystencji. 

Transplantacji kału dokonano w ciągu 8 godzin. Cztery tygodnie po wykonaniu trans-

plantacji kału zaobserwowano poprawę w zakresie czynności ruchowych u 5, spośród 
6 pacjentów. Pacjentka 6. miała początkowo niski wynik w skali motorycznej; zgłaszała 

ogólną poprawę, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w jej wyniku w skali UPDRS-III. 

Dopiero w 24. tygodniu pacjentka 6. wykazała niewielką poprawę, która znalazła odzwier-

ciedlenie w poprawie wyników uzyskanych za pomocą skali UPDRS-III. U innej pacjentki 
nastąpiło niewielkie pogorszenie sprawności ruchowej w porównaniu z tygodniem 4. 

Średnio w 24. tygodniu po transplantacji kału zaobserwowano zmianę wyników punk-

tacji w skali UPDRS-III w zakresie od 13 do 7 punktów. Punktacja w skali H&Y pozostała 
niezmieniona u wszystkich uczestników przez cały czas trwania badania [98]. 

Poprawę w punktacji NMSS po transplantacji kału zaobserwowano u 5 z 6 pacjentów, 

4 tygodnie po transplantacji kału (zakres poprawy 0-29 punktów). Tendencja poprawy 
utrzymywała się przez 24 tygodnie po wykonaniu transplantacji, z zaobserwowaną łagodną 

poprawą u jednego pacjenta, który nie zareagował na transplantację, w 4. tygodniu.  

U 5 pacjentów zaobserwowano ustąpienie zaparć, w 24. tygodniu po transplantacji.  

U wszystkich pacjentów zaobserwowano poprawę w zakresie częstości oddawania i kon-
systencji stolca.  

U jednego pacjenta wystąpiło poważne zdarzenie niepożądane wymagające hospita-

lizacji, ale jedynie w celu obserwacji, a były to nawracające epizody wazowagalnych 
stanów przedomdleniowych, które pojawiły się 24 godziny po wykonaniu transplantacji 

i trwały przez 8 godzin. U pozostałych pacjentów nie zaobserwowano żadnych zdarzeń 

niepożądanych [98]. 

Pacjentów obserwowano przez 6 miesięcy. Na podstawie oceny UPDRS-III i NMSS 
stwierdzono poprawę stanu klinicznego w zakresie motorycznych i niemotorycznych 

objawów PD, a także ustąpienie objawów z przewodu pokarmowego, w postaci zaparć. 

Co ciekawe, u pacjentów, którzy chorowali dłużej i u których choroba była bardziej 
nasilona pod względem objawów klinicznych, po zastosowaniu transplantacji kału obser-

wowano znacząca poprawę w porównaniu z pacjentami, u których choroba od samego 

początku przebiegała łagodniej [98]. 
Aby ocenić możliwe skutki interwencji terapeutycznych z wykorzystaniem trans-

plantacji kału należałoby wyjaśnić metaboliczne konsekwencje zmian mikrobiomu 

w przebiegu PD. Większość do tej pory zidentyfikowanych bakterii jelitowych została 

powiązana z PD poprzez ich produkty metaboliczne, interakcje ze ścianą jelita lub zaan-
gażowanie w jelitową równowagę hormonalną. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 

(SCFA) są generowane w jelicie poprzez fermentację włókien pokarmowych i uważa 

się, że odgrywają główną rolę w regulacji interakcji mikrobiomu z osią jelito–mózg. 
Bakterie wytwarzające SCFA to między innymi Bacteroides, Bifidobacterium, Propio-

nibacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Clostridium, Roseburia i Prevotella [99, 100]. 

Niektóre SCFA (np. maślan, produkowany przez bakterie z rodzajów Blautia, Copro-
coccus i Roseburia (rodzina Lachnospiraceae) mają przypuszczalnie działanie przeciw-

zapalne [101]. Zmniejszona produkcja SCFA, na przykład przez zmniejszoną ilość 

Lachnospiraceae, mogłaby zatem promować reakcje zapalne, przyczyniając się do 

zainicjowania procesów prowadzących do neurodegeneracji [102-104]. Fakt, że kał pacjen-
tów z PD zawiera mniejsze ilości SCFA [105], a u pacjentów obserwuje się częste stany 

zapalne jelit, wspiera tę hipotezę [106, 107]. SCFA odgrywają ważną rolę w regulacji 
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funkcji immunologicznej, a dokładniej w promowaniu dojrzewania mikrogleju [104, 

108]. SCFA, takie jak maślan i octan, mogą również zwiększać wydzielanie mucyny, 

podczas gdy gatunki bakterii należące do rodzaju Akkermansia, których ilość jest zwięk-
szona w PD, są znane z degradacji mucyny [109-112]. Mucyna zapewnia integralność 

ściany jelita i utrzymuje barierę między komórkami nabłonka a większością drobnoustrojów 

i toksyn na luminalnej powierzchni jelita [113, 114]. Zmniejszona synteza mucyny 

została powiązana ze zwiększoną przepuszczalnością jelit, co może potwierdzać teorie 
na temat gromadzenia asyn w świetle jelit, co przyczynia się do rozwoju PD. Dlatego 

efekt obniżonego poziomu SCFA może być potęgowany przez obniżony poziom mucyny, 

jako konsekwencja zmian mikrobiomu w przebiegu PD. Stwierdzono, że przepuszczal-
ność jelit jest zwiększona w PD, choć wyniki te pochodzą z nielicznych badań i nie są  

potwierdzone [115]. SCFA mają również bezpośredni wpływ na barierę krew–mózg 

(BBB), chroniąc BBB przed stresem oksydacyjnym [116]. 
Poza produkcją SCFA, Prevotellaceae biorą również udział w biosyntezie tiaminy 

(witamina B1) i folianu (witamina B9), które są obniżone u pacjentów z PD [117, 118]. 

Witamina B1 jest wymagana jako kofaktor w metabolizmie oksydacyjnym mózgu 

i występuje w dużych ilościach w istocie czarnej [119] Jednocześnie obniżone stężenie 
dopaminy w prążkowiu koreluje z niedoborem witaminy B1 [120]. 

Zmniejszenie obfitości Prevotellaceae i zwiększenie Lactobacilliceae wiąże się 

z niższym poziomem greliny [121]. Jak wynika z badań, już we wczesnych stadiach PD 
stwierdza się obniżony poziom greliny [122, 123]. Grelina jest hormonem jelitowym, 

który sprzyja zachowaniu prawidłowych funkcji komórek dopaminergicznych, ale także 

stymuluje apetyt i motorykę żołądka oraz wydzielanie insuliny i hormonu wzrostu. Na 

wydzielanie greliny ma wpływ dysbioza jelitowa [124]. 
Jednym ze sposobów przywrócenia eubiozy w jelitach pacjentów z PD jest trans-

plantacja mikrobioty kałowej. Wiele wysiłku włożono w identyfikację różnych czynników, 

które przyczyniają się do poziomu efektywności osiąganej dzięki transplantacji kału. 
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że wysoka różnorodność mikrobioty jelitowej, 

szczególnie u dawcy, wydaje się wpływać w dużym stopniu na skuteczność transplan-

tacji kału [124]. W szczególności skuteczność transplantacji kału zależy od zdolności 
dawcy do dostarczenia niezbędnych taksonów zdolnych do przywrócenia deficytów meta-

bolicznych u pacjentów, które przyczyniają się do rozwoju choroby. Jednak zgodność 

dawca–biorca również odgrywa istotną rolę w skuteczności transplantacji. Zgodność 

dawca–biorca może wynikać z czynników genetycznych, takich jak różnice we wro-
dzonej odpowiedzi immunologicznej, lub czynników środowiskowych, w tym diety, ekspo-

zycji na ksenobiotyki i interakcji mikrobiologicznych [124]. 

Jak wspomniano powyżej, utworzenie bazy i dokładnej charakterystyki dawców 
prawdopodobnie doprowadzi do opracowania coraz to lepszych preparatów do trans-

plantacji kału, co być może przyczyni się do standaryzacji terapii i zminimalizowania 

stopnia zmienności w zakresie odpowiedzi pacjentów-biorców. Równolegle, dalsza 
optymalizacja protokołów wykonywania transplantacji kału, w tym dopracowanie metod 

opartych na kapsułkach pomoże zniwelować problemy związane z endoskopowymi 

i kolonoskopowymi technikami podawania kału, przy których obserwuje się najwięcej 

krótko- i długoterminowych skutków ubocznych.  
Duży sukces osiągany podczas stosowania transplantacji kału w leczeniu infekcji 

Clostridium difficile jest najprawdopodobniej związany z faktem, że zakażenia te są 
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rodzajem dysbiozy o wyraźnej przyczynie (tj. przerost C. difficile), na którą nie mają 

wpływu inne czynniki przyczyniające się do zaburzenia. Zupełnie inaczej jest u chorych 

z PD, u których występują różne podtypy, spośród których nie do końca wiadomo, który 
jest ściśle związany z dysbiozą jelitową, a nawet nie wiadomo, czy dysbioza jelitowa 

jest przyczyną choroby, czy raczej jej skutkiem. W przypadku zidentyfikowania mikro-

biologicznego czynnika sprawczego w PD najważniejsze jest zidentyfikowanie istotnych 

cech klinicznych powiązanych z określonymi biomarkerami bakteryjnymi, które mogłyby 
stanowić właściwy cel terapeutyczny. Aczkolwiek nawet jeśli zdobędziemy wiedzę na 

temat tego, które podtypy PD kwalifikują się do ewentualnego leczenia z wykorzysta-

niem transplantacji kału, nie jest jasne, czy leczenie to przyniesie korzyści w zaawanso-
wanych stadiach choroby, w których mamy do czynienia ze znacznym zajęciem, procesem 

patologicznym ośrodkowego układu nerwowego. Nawet na modelach zwierzęcych nie 

udało się wyciągnąć istotnych i spójnych wniosków w tym zakresie, a przede wszystkim. 
nie udało się odpowiedzieć na pytanie, czy transplantacja kału jest metodą skutecznie 

niwelującą skutki utrwalonej w ośrodkowym układzie nerwowym synukleinopatii [124]. 

4. Podsumowanie  

Zastosowanie nowej wiedzy biologicznej i wyników badań omicznych do wprowa-

dzania, innowacji terapeutycznych i technologicznych w medycynie przynosi coraz to 
lepsze efekty i staje się przełomowe w opracowywaniu interwencji dla różnych schorzeń 

neurologicznych, wcześniej uważanych za nieuleczalne lub niezdolne do całkowitego 

wyleczenia. Obecność bariery krew–mózg wielokrotnie stanowi ograniczenie, 
zwłaszcza w kontekście terapeutycznym. Drogi dostarczania leków, w tym ich dystry-

bucja przez płyn mózgowo-rdzeniowy, są często ograniczone właściwościami dyfuzyjnymi 

i nieukierunkowaną dystrybucją. Nie podlega wątpliwości potrzeba nowych form terapii 

z wykorzystaniem innowacyjnych technologii na bazie nowych odkryć naukowych. 
Transplantacje kału stają się coraz bardziej atrakcyjną techniką wykorzystywaną do 

modyfikacji mikrobiomu jelitowego. Stosunkowo proste metody podania i łagodne skutki 

niepożądane przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania transplantacją w kon-
tekście potencjalnych zastosowań terapeutycznych, w zakresie różnych chorób, powią-

zanych z dysbiozą mikroflory przewodu pokarmowego, a w tym chorób neurodegenera-

cyjnych, jak PD. W swoim składzie transplantacja kału zapewnia możliwość przekazy-
wania zróżnicowanego środowiska mikroorganizmów, co czyni ją bardziej atrakcyjną 

z uwagi na to, że nie do końca znane są zmiany mikroflory, które wymagają modyfikacji. 

Chociaż etiopatogeneza większości idiopatycznych zaburzeń neurodegeneracyjnych jest 

prawdopodobnie wynikiem połączenia predyspozycji genetycznych i modulacji epige-
netycznych, cechy patofizjologiczne związane z fenotypem klinicznym są dobrze 

udokumentowane i coraz lepiej rozumiane. Alfa (α)-synukleinopatie są specyficzną 

formą zaburzeń neurodegeneracyjnych, w których agregaty białka asyn gromadzą się 
w neuronach ośrodkowego układu nerwowego, prowadząc do utraty komórek miąż-

szowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Zatwierdzone metody leczenia PD 

zmieniały się na przestrzeni lat, i obejmują zarówno interwencje medyczne, jak i chirur-
giczne, w tym m.in. stosowanie lewodopy (L-dopa), agonistów dopaminy, a także wyko-

nywanie głębokiej stymulacji mózgu (DBS) jako chirurgicznej formy leczenia. 

W ostatnim czasie rozpoczęto także badania nad przeciwciałem anty-asyn [124]. Ogólnie 

rzecz ujmując, PD ma przebieg kliniczny, który rozciąga się przez wiele dziesięcioleci. 
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Skuteczne metody terapeutyczne różnią się w zależności od stopnia zaawansowania 

choroby. W mózgach pacjentów z PD dochodzi do akumulacji zagregowanego białka 

asyn w neuronach dopaminergicznych, co w konsekwencji prowadzi do ich utraty i mani-
festuje się niepełnosprawnością u pacjentów. Dotychczas stosowane metody terapeu-

tyczne pozwalają jedynie na objawowe leczenie choroby i często wiążą się z również 

postępującymi w czasie skutkami niepożądanymi, które pogłębiają stopień niepełno-

sprawności ruchowej i intelektualnej. Pomimo że transplantacje kału nie są jeszcze do 
końca poznaną formą terapii w leczeniu PD z uwagi na małą liczbę randomizowanych 

badań kontrolowanych i jedynie nieliczne opisy przypadków klinicznych, to w połączeniu 

z najnowszymi wynikami badań metatranskryptomicznych dają duże nadzieje na 
opracowanie bardziej skutecznych form terapii z ewentualną możliwością leczenia 

przyczynowego, a nie – jak do tej pory – jedynie objawowego. Skupiając się na bezpie-

czeństwie pacjentów i skuteczności w celu poprawy przebiegu klinicznego w chorobach 
neurodegeneracyjnych i również innych chorobach za pomocą transplantacji kału 

konieczne jest zdobycie dodatkowej wiedzy, opartej na dowodach naukowych, celem 

szczegółowego rozwoju i standaryzacji takich możliwości leczenia. 
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Przeszczep mikrobioty kałowej jako innowacyjna i potencjalna metoda leczenia 

choroby Parkinsona 

Streszczenie 
Choroba Parkinsona jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, któremu oprócz objawów ruchowych towarzyszą 
również objawy ze stronu układu pokarmowego, a zwłaszcza zaparcia. Układ odpornościowy jelit odgrywa 
zasadniczą rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej jelit, pośredniczeniu w odpowiedzi immuno-
logicznej i regulacji procesów zapalnych. Mikrobiota wydaje się odgrywać ważną funkcję w występowaniu 
i rozwoju chorób neurologicznych, a dowody naukowe wskazują na istotna rolę dwukierunkowej interakcji 
(oś jelito–mózg) między mikrobiotą jelitową a chorobą Parkinsona. Transplantacja kału jest nową sugero-
waną metodą leczenia w celu odbudowy mikrobioty jelitowej. Poprzez transplantację kału można modyfikować 
skład społeczności mikrobiologicznych celem skutecznego leczenia zaburzeń metabolicznych. Badania 

wskazują na dużą skuteczność tej terapii w zakresie złagodzenia objawów choroby Parkinsona oraz sta-
bilizacji odbudowanej eubiozy w jelitach. Wstępna wyniki sugerują, że transplantacja kału może być obiecu-
jącą metodą leczenia zaburzeń neurologicznych. Jednak dostępne dowody są nadal niewystarczające i wska-
zują na potencjalne skutki uboczne. W niniejszym artykule opisano najnowsze dane na temat wytycznych 
stosowania transplantacji kału, w szczególności skupiono się na opisaniu możliwości zastosowania trans-
plantacji kału w leczeniu choroby Parkinsona.  
Słowa kluczowe: transplantacja kału, mikrobiom, choroba Parkinsona 

Fecal microbiota transplantation as an innovative and potential treatment 

for Parkinson's disease 

Abstract 
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder accompanied by gastrointestinal symptoms in addition 

to motor symptoms, particularly constipation. The gut immune system plays an essential role in maintaining 
gut immune homeostasis, mediating the immune response, and regulating inflammatory processes. The 
microbiota appears to play an important function in the occurrence and development of neurological diseases, 
and scientific evidence suggests an important role in a bidirectional interaction (gut-brain axis) between the 
gut microbiota and Parkinson's disease. Fecal transplantation is a new suggested treatment method to restore 
gut microbiota. Through fecal transplantation, the composition of microbial communities can be modified to 
effectively treat metabolic disorders. Studies indicate that this therapy is highly effective in alleviating the 
symptoms of Parkinson's disease and stabilizing the reconstituted eubiosis in the gut. Preliminary results 

suggest that fecal transplantation may be a promising treatment for neurological disorders. However, the 
available evidence is still insufficient and points to potential side effects. This article describes the latest data 
on guidelines for the use of fecal transplantation, with a particular focus on describing the potential use of 
fecal transplantation in the treatment of Parkinson's disease. 
Keywords: fecal transplantation, microbiome, Parkinson's disease 
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