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Abstrakt
Pacjenci onkologiczni z izolowanymi przerzutami do otrzewnej do niedawna poddawani byli
leczeniu paliatywnemu, co przekładało sie na krótkie przeżycie (ang. overall survival, OS) sięgające
zaledwie kilku miesięcy. Obecnie, u wybranych pacjentów z przerzutami do jamy otrzewnej (rak
jajnika, jelita grubego i żołądka) oraz z pierwotnymi nowotworami otrzewnej (śluzak, międzybłoniak),
można zastosować nowatorską metodę chirurgii cytoredukcyjnej i dootrzewnowej chemioterapii
perfuzyjnej w hipertermii (CRS+HIPEC).
Schemat leczenia oparty jest na resekcji zmian nowotworowych otrzewnej, po której stosuje się
dootrzewnowy wlew chemioterapeutyku w wysokiej temperaturze, sięgającej 42oC. Celem CRS jest
usunięcie wszystkich makroskopowo widocznych zmian. Zadaniem HIPEC jest doszczętne zniszczenie
mikroprzerzutów. Jej miejscowe zastosowanie znacznie zwiększa skuteczność, jednocześnie pozwala
uniknąć wielu działań niepożądanych klasycznego leczenia systemowego.
Średnie przeżycie w dużej grupie pacjentów po procedurze CRS+ HIPEC wynosi około 63 miesiące.
Obiecujące wyniki leczenia pacjentów ze zmianami nowotworowymi w jamie otrzewnej skłoniło wiele
ośrodków na całym świecie do intensywnych badań nad zastosowaniem CRS i HIPEC w codziennej
praktyce klinicznej.
Rosnąca zachorowalność na nowotwory złośliwe, zwłaszcza jelita grubego, wymaga skuteczniejszej
metody leczenia przerzutów dootrzewnowych aniżeli dotychczasowa chirurgia paliatywna i systemowa
chemioterapia. Zasadne jest więc stwierdzenie, że CRS w połączeniu z HIPEC jest obiecującą opcją
terapeutyczną dla pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej.
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Abstract
Oncological patients with isolated metastases to peritoneum were not for a long time undergoing
palliative treatment, which resulted in an overall survival (OS) of only a few months. Nowadays, in
selected patients with peritoneal metastases (ovarian, colorectal and stomach cancer) and primary
peritoneal cancers (myxoma, mesothelioma), an innovative method of cytoreductive surgery and
intraperitoneal perfusion chemotherapy in hyperthermia (CRS+HIPEC) can be applied.
The treatment scheme is based on peritoneal neoplastic resection followed by intraperitoneal infusion
of the chemotherapeutic agent at a high temperature of up to 42°C. The aim of CRS is to remove all
macroscopically visible lesions. The aim of HIPEC is to destroy micrometastases. Its local application
significantly increases the effectiveness and at the same time allows avoiding many undesirable effects
of classical systemic treatment.
The average survival rate in a large group of patients after the CRS+ HIPEC procedure is about 63
months. Promising results in the treatment of patients with peritoneal cancer have led many centres
around the world to intensive research into the application of CRS and HIPEC in everyday clinical
practice.
Increasing incidence of malignant tumours, especially in the large intestine, requires more effective
treatment of intraperitoneal metastases than previous palliative surgery and systemic chemotherapy. It
is therefore reasonable to state that CRS in combination with HIPEC is a promising therapeutic option
for patients with primary and secondary peritoneal cancers.

1. Wprowadzenie
Otrzewna jest gładką, cienką błoną surowiczą wyścielającą ściany miednicy, jamy brzusznej oraz
narządy leżące w tych jamach w całości lub części. Nowotwory złośliwe z tych narządów mogą
przerzutować do otrzewnej, co w skrajnej postaci może prowadzić zrakowacenia otrzewnej (ang.
peritoneal carcinomatosis). Pierwszą publikacją opisującą tę jednostkę chorobową był artykuł
Rokitiansky'ego z 1842 roku. Autor, będący prekursorem współczesnej patomorfologii, opisał w nim
wodobrzusze przebiegające z polami śluzu i wszczepami otrzewnowymi. Było to pierwsze doniesienie
o śluzaku otrzewnej niewiadomego pochodzenia. Kolejni badacze starali się powiązać zrakowacenie
otrzewnej z nowotworami złośliwymi wyrostka i jajnika. W 1740 roku angielski chirurg Chirstopher
Warrick, jako pierwszy wprowadził do jamy otrzewnej środki farmakologiczne.
W pierwszej połowie XX wieku Meigs opisał pierwszy zabieg cytoredukcyjny (ang. cytoreductive
surgery, CRS). Munnel, w 1968 roku, opisał poprawę wskaźnika przeżywalności u 235 pacjentek
z rozpoznaniem raka jajnika w różnym stopniu zaawansowania [1]. W latach 70. Dedrick opisał
podawanie chemioterapeutyków dootrzewnowo w przypadku raka jajnika, a Spratt opracował sposób
podawania płynów do jam ciała na modelu zwierzęcym, którego sposób filtracji opisał Palt.
Do niedawna standardem terapeutycznym leczenia przerzutów dootrzewnowych były chirurgia
paliatywna i chemioterapia systemowa z niskimi wskaźnikami przeżycia mierzonymi w miesiącach.
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Wstępne wyniki zastosowania chirurgii cytoredukcyjnej i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej
w hipertermii (ang. Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy, HIPEC) w ramach badań klinicznych
pod koniec XX wieku dawały nadzieje na skuteczne leczenie przerzutów do otrzewnej.
Zidentyfikowano kilka typów nowotworów, dla których CRS i HIPEC mogły być wysoce skuteczne.
Terapia ta w porównaniu z dotychczasowym postępowaniem dawała wielokrotnie dłuższe wskaźniki
przeżycia wynoszące średnio 63 miesiące.
CRS w połączeniu z HIPEC okazało się przełomem w medycynie. Najnowsze piśmiennictwo
przedstawia liczne badania nad skutecznością obu metod. Celem chirurgii cytoredukcyjnej jest
usunięcie makroskopowo widocznych zmian nowotworowych. Stosowana już podczas operacji lub we
wczesnym okresie pooperacyjnym dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii pozwala
osiągnąć wyższe stężenie leku w otrzewnej, gdzie występuje wysokie ryzyko nawrotu nowotworu.
Takie połączenie umożliwia makro- i mikroskopowe usunięcie raka [2].
Celem pracy było usystematyzowanie informacji dotyczących leczenia przerzutów nowotworowych
do otrzewnej poprzez zastosowanie CRS i HIPEC oraz przedstawienie aktualnych doniesień naukowych
dotyczących opisywanej metody. Praca zawiera przegląd piśmiennictwa opisujący tę metodę leczenia.
Do wyszukiwania artykułów zostały wykorzystane bazy naukowe PubMed oraz Google Scholar. Słowa
klucze, przy pomocy których artykuły były wyszukiwane, to: peritoneal carcinomatosis, HIPEC,
CRS+HIPEC, CRS, colorectal cancer epidemiology, cytoreductive surgery.

2. Epidemiologia przerzutów do otrzewnej
Częstość przerzutów nowotworów do otrzewnej w przypadku raka jelita grubego waha się od 13%
- 26% [3,4]. Najczęściej pochodzą one z dystalnego odcinka jelita grubego [5–7]. Około 40%
przypadków raka żołądka przebiega z rozsiewem do otrzewnej. W przypadku nowotworów
ginekologicznych najczęściej przerzutuje dootrzewnowo rak jajnika [8, 9].
W diagnostyce różnicowej guzów otrzewnej należy uwzględnić pierwotne nowotwory otrzewnej,
wśród nich międzybłoniak złośliwy, pierwotny rak surowiczy czy też śluzak rzekomy otrzewnej [10].

3. CRS + HIPEC - opis procedury
W 1995 roku Sugarbaker opisał technikę peritonektomii z całkowitą cytoredukcją. Autor podzielił
jamę brzuszną na 9, a jelito cienkie oddzielnie na 4 regiony w celu oceny zaawansowania przerzutów
do otrzewnej. W ten sposób powstała punktowa skala (ang. Peritoneal Cancer Index, PCI), nazwana od
nazwiska twórcy skalą Sugerbaker'a [11]. Każdy region może być oceniony liczbą 0-3 punktów (ang.
lesion score, LS), a sumowane są wartości dla wszystkich obszarów. Ilość przyznanych punktów
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może zawierać się między 1 a 39. Wartością graniczną, przy której wykonuje się CRS + HIPEC jest 20
punktów (Rysunek 1.).
Rysunek 1. Indeks PCI Sugarbaker'a . Opracowanie własne na podstawie [11]

W ocenie zaawansowania przerzutów do otrzewnej z powodu pierwotnego raka jelita grubego
zastosowanie znajduje także trzypunktowa skala PSDS (ang. Peritoneal Surface Disease Severity
score). ASPSM (ang. American Society of Peritoneal Surface Malignancies) przeprowadziło na 1013
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chorych analizę nowotworów jelita grubego przerzutujących do otrzewnej wykorzystując skalę PSDS.
Badacze potwierdzili jej wartość prognostyczną [12]. Skale oceniające zaawansowanie zmian
przerzutowych do otrzewnej pomagały dość precyzyjnie określić stan kliniczny pacjenta.
Chirurgia cytoredukcyjna (CRS) to zabieg polegający na wycięciu chirurgicznym zmian
przerzutowych w jamie otrzewnej, w skrajnych przypadkach na całkowitej deperitonizacji. Operacja
wymaga dużego doświadczenia od operatora, specjalistycznego oprzyrządowania i odpowiedniej ilości
czasu. Głównym jej celem jest usunięcie wszystkich makroskopowo widocznych zmian
nowotworowych. Podczas zabiegu wykonuje się nacięcie w linii pośrodkowej (Rysunek 2.).

Rysunek 2. Nacięcie w linii pośrodkowej. Opracowanie własne na podstawie [13]

W przypadku masywnego zajęcia otrzewnej (śluzak, międzybłoniak) nie otwiera się jamy otrzewnej.
Od blaszki mięśnia prostego brzucha oddziela się otrzewną dochodząc bocznie do linii Toldta, na górze
do przepony, od dołu do przestrzeni przedpęcherzowej (Rysunek 3.). Następnie usuwa się otrzewną
z narządów jamy brzusznej i sieć większą.

Rysunek 3. Boczne rozdzielanie ścian otrzewnej po nacięciu linii pośrodkowej. Opracowanie własne na podstawie [13]

Przy niewielkich rozmiarach guzów w otrzewnej istnieje możliwość laparoskopowego usunięcia
zmian nowotworowych [14].
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HIPEC możliwa jest po makroskopowo radykalnej CRS i polega na podawaniu w sposób ciągły
płynów w obwodzie zamkniętym oraz w warunkach podwyższonej temperatury. Płynem perfuzyjnym
zwykle jest 0,9% NaCl lub 5% roztwór glukozy, w zależności od planowanego chemioterapeutyku,
a jego objętość wynosi ok. 4 litry. Początkowo temperatura waha się od 43-45oC, aby po pewnym czasie
osiągnąć constans ok. 42oC i wtedy podaje się leki cytostatyczne. Gorący płyn perfuzyjny sam w sobie
działa zabójczo na komórki nowotworowe i zwiększa penetrację leków, których stężenie jest znacznie
wyższe

aniżeli

uzyskiwane

w chemioterapii

systemowej.

Procedura

przeprowadzana

jest

w znieczuleniu ogólnym, połączonym zwykle ze znieczuleniem zewnątrzoponowym.
Historycznie HIPEC przeprowadzana była na otwartej jamie brzusznej i stanowiła narażenie dla
personelu medycznego z powodu wdychania oparów chemioterapeutyków. Dzięki rozwojowi
technologicznemu możliwe stało się przeprowadzanie operacji przy zamkniętej jamie brzusznej.
Obecnie CRS+HIPEC jest jedną z opcji terapeutycznych w zaleceniach postępowania ESMO (ang.
European Society for Medical Oncology) i NCCN (ang. National Comprehensive Cancer Network)
u pacjentów z przerzutami do otrzewnej [15]. W ośrodkach stosujących opisane procedury istnieją
różnice między protokołami leczenia, które dotyczą między innymi wyboru chemioterapeutyku, czasu
trwania perfuzji i zastosowania dodatkowego płukania.

4. Pacjenci pediatryczni
Rozsiew nowotworowy do otrzewnej jest rzadki u dzieci. Zdarza się jednak w przypadku
zachorowania np. na raka jajnika, który stanowi 1% wszystkich guzów u dzieci. Zabieg chirurgiczny
i chemioterapia dawały niski wskaźnik przeżycia. Szukając alternatywy dla tych metod leczenia
przeprowadzono badanie na grupie pacjentów pediatrycznych z przerzutami pierwotnego nowotworu
jajnika do otrzewnej z zastosowaniem CRS i HIPEC. Metoda okazała się skuteczna. Cechuje ją niski
odsetek powikłań [16]. Podobne badanie przeprowadzono u dzieci z rozsianymi wewnątrzbrzusznymi
nowotworami złośliwymi, które potwierdziło bezpieczeństwo i skuteczność opisywanej metody [17].
Do rzadkości należą pierwotne nowotwory otrzewnej u dzieci, w przypadku których także
z powodzeniem stosowano CSR+HIPEC [18].

5. HIPEC w Polsce
Obecnie w Polsce procedurę HIPEC przeprowadza pięć ośrodków:

•

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

•

Oddział Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

•

Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy,

•

Klinika Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

•

Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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6. Modyfikacja metody
W niemieckiej Tybindze profesor Marc Raymond opracował metodę PIPAC (ang. Pressurized
IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy), czyli dootrzewnowej podciśnieniowej chemioterapii
aerozolem, która po raz pierwszy została przeprowadzona 5 listopada 2011 roku. Profesor opublikował
także artykuł opisujący efektywność rozpylania substancji w czasie takiego zabiegu, a był nią błękit
metylenowy (Rysunek 4.) [19].

Rysunek 4. Endoskopowe monitorowanie rozpylania błękitu metylenowego w czasie rzeczywistym, które wykazuje
natychmiastowe zabarwienie całej jamy brzusznej, w tym przedniej ściany brzucha i otrzewnej przeponowej (A, B), wątroby
(B), pętli jelitowych oraz otrzewnej trzewnej (C, D) [19]

W Polsce po raz pierwszy metodę PIPAC przeprowadzono 10 maja 2017 roku w Centrum Onkologii
w Bydgoszczy. Obecnie rozpowszechniona jest w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Danii. Metoda
stanowi połączenie chirurgii laparoskopowej z wprowadzeniem pod ciśnieniem odpowiednio
rozproszonych kropli aerozolu. Rozprzestrzenienie się chemioterapeutyku możliwe jest dzięki
wypełnieniu jamy brzusznej gazem podobnie jak w trakcie standardowego zabiegu laparoskopowego.
Po pobraniu kilku bioptatów do badania histopatologicznego przez 30 minut w obrębie jamy brzusznej
rozpylany jest chemioterapeutyk w postaci aerozolu w procesie tzw. "burzy śniegowej" w temperaturze
37oC. Na koniec aspiruje się gaz z jamy brzusznej i zakłada szwy warstwowe. Cała procedura trwa ok.
90 minut [19]. Wiele badań naukowych dowodzi jej skuteczności w zakresie spowolnienia wzrostu
i ograniczeniu rozsiewu komórek nowotworowych. W nielicznych przypadkach przy dobrej odpowiedzi
na PIPAC u pacjentów uprzednio zdyskwalifikowanych do CRS+HIPEC można ponownie rozważyć te
metodę leczenia [20].
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7. Powikłania CRS i HIPEC
Publikacje naukowe zawierają informacje na temat klasyfikacji powikłań procedury CRS+HIPEC.
Jest to siedmiostopniowa klasyfikacja powikłań wg. Claviena-Dindo dotycząca różnych narządów.
Została zaprezentowana w tabeli (Tabela 1.) [21].
Tabela 1. Klasyfikacja powikłań wg. Claviena-Dindo. Opracowanie własne na podstawie [21]

Stopień

Definicja

Przykłady

I

Wszelkie odchylenia od normalnego

Biegunka nieinfekcyjna,

przebiegu pooperacyjnego bez konieczności

zakażenie rany leczone poprzez

leczenia farmakologicznego lub interwencji

jej otwarcie przy łóżku pacjenta.

chirurgicznych, endoskopowych
i radiologicznych. Można podawać leki
przeciwwymiotne, przeciwgorączkowe,
przeciwbólowe, diuretyczne, elektrolity, czy
też zastosować fizjoterapię.
II

IIIa

IIIb

Powikłania wymagające leczenia

Biegunka infekcyjna

farmakologicznego innego niż w przypadku

wymagająca antybiotykoterapii,

stopnia I oraz transfuzji krwi i całkowite

zakażenie dróg moczowych

żywienia pozajelitowego.

wymagające antybiotykoterapii.

Powikłanie wymagające interwencji

Zwężenie moczowodu po

chirurgicznej, endoskopowej lub

przeszczepie nerki leczone

radiologicznej bez znieczulenia ogólnego.

stentowaniem.

Powikłanie wymagające interwencji

Infekcja rany prowadząca do

chirurgicznej, endoskopowej lub

wytrzewienia jelita cienkiego.

radiologicznej w znieczuleniu ogólnym.
IVa

Powikłania zagrażające życiu wymagające

Niewydolność płuc wymagająca

leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii.

intubacji, martwicze zapalenie

Dysfunkcja pojedynczego narządu,

trzustki.

w tym dializa.
IVb

Niewydolność wielonarządowa. Wymagane

Martwicze zapalenie trzustki

leczenie na Oddziale Intensywnej Terapii.

z niestabilnością
hemodynamiczną.

V
przyrostek "d"

Zgon pacjenta.
Dodawany jest do odpowiedniego stopnia,

Chrypka po operacji na tarczycy.

jeśli po wypisie ze szpitala pacjent wymaga
dalszych kontrolnych badań i obserwacji.
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Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie retrospektywne obejmujące pacjentów
poddanych CRS+HIPEC z hepatektomią i bez niej w latach 2005-2016 miało na celu ocenić ilość
powikłań w skali Claviena-Dindo. Okazało się, że w zabiegach CRS+HIPEC bez hepatektomii
powikłania były w większości I oraz II stopnia, natomiast w przypadku CRS+HIPEC z hepatektomią
głównie II i IIIa. [22].
Inne wieloośrodkowe badanie oceniało rezultaty CRS+HIPEC dla przerzutów do otrzewnej u osób
z gruczolakorakiem jelita cienkiego. W badaniu tym śmiertelność wyniosła 2% [23].
W kolejnej publikacji, oceniającej doświadczenie jednego z austriackich ośrodków w wykonywaniu
i skuteczności procedury CRS+HIPEC, raportowano 34% powikłań stopnia III i IV wg klasyfikacji
Dindo-Claviena, które obejmowały głównie wysięk opłucnowy lub krwotok pooperacyjny. 90-dniowa
śmiertelność w okresie pooperacyjnym wyniosła 0% [24].
Czynnikami ryzyka wystąpienia powikłań zależnymi od pacjenta są niewątpliwie wiek, stopień
odżywienia (a zwłaszcza poziom albumin) oraz BMI (ang. Body Mass Index) [25]. Czynnik ryzyka
powikłań niezależny od pacjenta to wspomniana wcześniej wartość PCI - wyższa wiąże się z bardziej
rozległym zabiegiem CRS, co potencjalnie zwiększa ryzyko powikłań. Neoadjuwantowa chemioterapia
nie jest czynnikiem ryzyka powikłań po zabiegu CRS+HIPEC.
Niezwykle istotne jest doświadczenie zespołu, który przeprowadza CRS wraz z dootrzewnową
chemioterapią. Piśmiennictwo wskazuje, że przeprowadzanie 180 procedur CRS+HIPEC znacznie
minimalizuje ryzyko powikłań. Oprócz właściwej techniki zabiegu istotna jest także odpowiednia
kwalifikacja chorych do zabiegu [26].
Istotnym następstwem u części chorych po zabiegu jest zespół krótkiego jelita wskutek rozległych
resekcji podczas zabiegu cytoredukcyjnego. Śmiertelność zwiększa się na skutek powikłań zespołu,
a pacjent wymaga specjalnego podejścia żywieniowego [27].
Kolejnym czynnikiem ryzyka w czasie HIPEC jest wzrost temperatury płynu wypełniającego
otrzewną do 43-45oC co może prowadzić do zaburzeń krzepnięcia, arytmii, uszkodzenia wątroby, czy
też drgawek i neuropatii obwodowej. W czasie przeprowadzania zabiegu niezbędna jest odpowiednia
płynoterapia oraz obecność doświadczonego anestezjologa.

8. Przeciwwskazania CRS+HIPEC
Dzięki wprowadzeniu CRS w połączeniu z HIPEC mediana ogólnego przeżycia (ang. overall
survival, OS) wzrosła obecnie do 63 miesięcy z 5-letnim wskaźnikiem przeżycia (ang. survival rate)
wynoszącym ok. 40%. Istotna jest odpowiednia kwalifikacja pacjentów do przeprowadzenia
CRS+HIPEC, ponieważ wiąże się on z około 1-3% śmiertelnością, co wynika z badania obejmującego
76 publikacji naukowych [28].
Do bezwzględnych przeciwwskazań wykonania procedury należą nieresekcyjne przerzuty do
wątroby, wiek >70 roku życia, CCR <2, zły stan odżywienia pacjenta, PCI >20 oraz obecność
przerzutów poza otrzewną [13].
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Względne przeciwwskazania to stan po radioterapii okolicy miednicy, niedrożność dróg moczowych
lub żółciowych, nieskuteczność chemioterapii neoadjuwantowej oraz BMI>40. Rozległa resekcja jelita
cienkiego również może stanowić przeciwwskazanie do zabiegu, ze względu na ryzyko zespołu
krótkiego jelita [27].
W klasyfikacji pacjentów do zabiegu CRS+HIPEC pomocne są kryteria RIFLE (ang. Risk, Injury,
Failure, Lost and End-stage kidney function) uwzględniające funkcję nerek, gdyż ostra dysfunkcja tego
narządu jest częstym powikłaniem terapii. Kryteria RIFLE są według badaczy lepszym wskaźnikiem
niż kryteria AKIN (ang. Acute Kidney Injury Network). Na ryzyko pooperacyjnej niewydolności nerek
nie ma wpływu BMI pacjenta, czy chemioterapia neoadjuwantowa. Obecność cewnika założonego do
pęcherza moczowego i wartość PCI >15 zwiększa częstość powikłań [29].

9. Podsumowanie
Tabela 2. Podsumowanie wad i zalet procedury CRS+HIPEC [opracowanie własne]

Wady

•
•

Zalety

•

brak standaryzacji procedury,

możliwość kwalifikacji rozsianych

wymagane ośrodki z doświadczeniem,

wewnątrzotrzewnowo pacjentów do leczenia

możliwe powikłania w postaci

radykalnego,

•

•

dysfunkcji nerek, zespołu krótkiego jelita,

w przypadku dyskwalifikacji od

zaburzeń krzepnięcia, arytmii, uszkodzenia

CRS+HIPEC - alternatywne zastosowanie

wątroby, drgawek, neuropatii obwodowej

PIPAC,

•

i inne,

•

u pacjentów pediatrycznych,

nieodpowiednia dla pacjentów
z PCI>20,

•

możliwość przeprowadzania zabiegu

brak jednoznacznych zaleceń

•

duża skuteczność leczenia przerzutów do
otrzewnej mierzona wzrostem wskaźników
przeżywalności,

podawanych w HIPEC chemioterapeutyków.

•

obiecująca opcja terapeutyczna dla
pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi
nowotworami otrzewnej.

Słowa kluczowe:
HIPEC, CRS, PIPAC, rakowatość otrzewnej

Keywords:
HIPEC, CRS, PIPAC, peritoneal carcinomatosis

14

Medycyna XXI wieku
Literatura
1.

Munnell EW. The changing prognosis and treatment in cancer of the ovary. A report of 235 patients with
primary ovarian carcinoma 1952-1961. Am J Obstet Gynecol. 1968;100(6):790-805.

2.

Dehal A, Smith JJ, Nash GM. Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy: an evidence-based
review-past, present and future. J Gastrointest Oncol. 2016;7(1):143-157.

3.

Jayne DG, Fook S, Loi C, Seow-Choen F. Peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer. Br J Surg.
2002;89(12):1545-1550.

4.

Kanellos I, Zacharakis E, Kanellos D, Pramateftakis M-G, Betsis D. Prognostic significance of CEA levels
and positive cytology in peritoneal washings in patients with colorectal cancer. Colorectal Dis.
2006;8(5):436-440.

5.

Lemmens VE, Klaver YL, Verwaal VJ, Rutten HJ, Coebergh JWW, de Hingh IH. Predictors and survival of
synchronous peritoneal carcinomatosis of colorectal origin: a population-based study. Int J Cancer.
2011;128(11):2717-2725.

6.

Segelman J, Granath F, Holm T, Machado M, Mahteme H, Martling A. Incidence, prevalence and risk
factors for peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer. Br J Surg. 2012;99(5):699-705.

7.

Koppe MJ, Boerman OC, Oyen WJG, Bleichrodt RP. Peritoneal carcinomatosis of colorectal origin:
incidence and current treatment strategies. Ann Surg. 2006;243(2):212-222.

8.

Kikuchi S, Arai Y, Morise M, et al. Gastric cancer with metastases to the distant peritoneum: a 20-year
surgical experience. Hepatogastroenterology. 1998;45(22):1183-1188.

9.

Coakley FV, Choi PH, Gougoutas CA, et al. Peritoneal metastases: detection with spiral CT in patients with
ovarian cancer. Radiology. 2002;223(2):495-499.

10. Levy AD, Arnáiz J, Shaw JC, Sobin LH. From the archives of the AFIP: primary peritoneal tumors: imaging
features with pathologic correlation. Radiographics. 2008;28(2):583-607; quiz 621-622.
11. Sugarbaker PH, Landy D, Pascal R. Intraperitoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis from
colonic or appendiceal cystadenocarcinoma: rationale and results of treatment. Prog Clin Biol Res.
1990;354B:141-170.
12. Esquivel J, Lowy AM, Markman M, et al. The American Society of Peritoneal Surface Malignancies
(ASPSM) Multiinstitution Evaluation of the Peritoneal Surface Disease Severity Score (PSDSS) in 1,013
Patients with Colorectal Cancer with Peritoneal Carcinomatosis. Ann Surg Oncol. 2014;21(13):4195-4201.
13. Brücher BLDM, Piso P, Verwaal V, et al. Peritoneal carcinomatosis: cytoreductive surgery and HIPEC-overview and basics. Cancer Invest. 2012;30(3):209-224.
14. Sommariva A, Zagonel V, Rossi CR. The role of laparoscopy in peritoneal surface malignancies selected for
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). Ann Surg Oncol. 2012;19(12):3737-3744.
15. Li Y, Yu Y, Liu Y. Report on the 9(th) International Congress on Peritoneal Surface Malignancies. Cancer
Biol Med. 2014;11(4):281-284.
16. Hayes-Jordan A, Lopez C, Green HL, Xiao LC, Huh W , Herzog CE. Cytoreductive surgery (CRS) and
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in pediatric ovarian tumors: a novel treatment
approach. Pediatr Surg Int. 2016;32(1):71-73.

15

Medycyna XXI wieku
17. Zmora O, Hayes-Jordan A, Nissan A, et al. Cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal
chemotherapy (HIPEC) for disseminated intra-abdominal malignancies in children-a single-institution
experience. J Pediatr Surg. 2018;53(7):1381-1386.
18. Owusu-Agyemang P, Arunkumar R, Green H, Hurst D, Landoski K, Hayes-Jordan A. Anesthetic
management and renal function in pediatric patients undergoing cytoreductive surgery with continuous
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) with cisplatin. Ann Surg Oncol. 2012;19(8):2652-2656.
19. Solaß W , Hetzel A, Nadiradze G, Sagynaliev E, Reymond MA. Description of a novel approach for
intraperitoneal drug delivery and the related device. Surg Endosc. 2012;26(7):1849-1855.
20. Girshally R, Demtröder C, Albayrak N, Zieren J, Tempfer C, Reymond MA. Pressurized intraperitoneal
aerosol chemotherapy (PIPAC) as a neoadjuvant therapy before cytoreductive surgery and hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy. World J Surg Oncol. 2016;14(1):253.
21. Dindo D, Demartines N, Clavien P-A. Classification of surgical complications: a new proposal with
evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240(2):205-213.
22. Mouw TJ, Lu J, Woody-Fowler M, et al. Morbidity and mortality of synchronous hepatectomy with
cytoreductive surgery/hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (CRS/HIPEC). J Gastrointest Oncol.
2018;9(5):828-832.
23. Liu Y, Yonemura Y, Levine EA, et al. Cytoreductive Surgery Plus Hyperthermic Intraperitoneal
Chemotherapy for Peritoneal Metastases From a Small Bowel Adenocarcinoma: Multi-Institutional
Experience. Ann Surg Oncol. 2018;25(5):1184-1192.
24. Pamela K, Matthias Z, Reinhold K-R, et al. Cytoreductive Surgery (CRS) and Hyperthermic Intraperitoneal
Chemotherapy (HIPEC): a Single-Center Experience in Austria. J Gastrointest Surg. 2018;22(5):884-893.
25. Burguete D, Mokdad AA, Augustine MM, et al. Non-home Discharge and Prolonged Length of Stay After
Cytoreductive Surgery and HIPEC. J Surg Res. 2019;233:360-367.
26. Kusamura S, Moran BJ, Sugarbaker PH, et al. Multicentre study of the learning curve and surgical
performance of cytoreductive surgery with intraperitoneal chemotherapy for pseudomyxoma peritonei. Br J
Surg. 2014;101(13):1758-1765.
27. Halkia E, Papantziala A, Vassiliadou D, et al. Short bowel syndrome after cytoreductive surgery and
HIPEC: nutritional considerations. J BUON. 2014;19(2):549-553.
28. Huang C-Q, Min Y, Wang S-Y, et al. Cytoreductive surgery plus hyperthermic intraperitoneal
chemotherapy improves survival for peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer: a systematic review
and meta-analysis of current evidence. Oncotarget. 2017;8(33):55657-55683.
29. Arjona-Sánchez A, Cadenas-Febres A, Cabrera-Bermon J, et al. Assessment of RIFLE and AKIN criteria to
define acute renal dysfunction for HIPEC procedures for ovarian and non ovarian peritoneal malignances.
Eur J Surg Oncol. 2016;42(6):869-876.

16

Medycyna XXI wieku
Choroba Creutzfeldta-Jakoba: obraz kliniczny, diagnostyka,
leczenie

Małgorzata Nowakowska1 , Anna Jamroz-Wiśniewska2 , Marcin Ciesielka1 , Marcin Bąk1 , Paulina
Chmielewska1
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Abstrakt
Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) należy do grupy chorób prionowych. Po raz pierwszy została
opisana przez Alfonsa Maria Jakoba i Hansa Gerharda Creutzfeldta w 1920 r. Pomimo, że minęło
niespełna 100 lat od pierwszego opisu CJD, pozostaje ona niezmiennie ogromnym wyzwaniem. Ze
względu na niespecyficzny obraz kliniczny oraz jej rzadkość, proces diagnostyczny jest trudny. Na
podstawie

obrazu

klinicznego

i

badań

dodatkowych

(badanie

rezonansowe

(MRI),

elektroenecefalograficzne (EEG), obecność białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym, test RTQuIC) można postawić diagnozę możliwego lub prawdopodobnego CJD. Pewna diagnoza może być
postawiona jedynie na podstawie badania histopatologicznego lub immunocytochemicznego. Choroba
prowadzi nieuchronnie do śmierci, nie dysponujemy leczeniem przyczynowym. Proces leczniczy może
jedynie obejmować postępowanie objawowe.

Abstract
Creutzfeld-Jakob disease (CJD) is a rare prion disorder. It was first described by Alfons Maria Jakob
and Hans Gerhard Creutzfeld in 1920. Despite almost 100 years have passed since the first description,
it is still huge challenge for doctors. Due to non-specific clinical picture and rarity diagnostic process is
difficult. Based on symptoms and additional tests magnetic resonance imaging (MRI),
electroencephalography (EEG), presence of the 14-3-3 protein in cerebrospinal fluid, RT-QuIC test]
diagnosis of a possible or probable CJD can be made. Definite diagnosis can be made only by using
standard neuropathological techniques or immunocytochemically. The disease leads to death
inevictably, we do not have casual treatment. Healing process can only include symptomatic treatment.

1. Wprowadzenie
Ludzkie choroby prionowe, zwane także pasażowalnymi encefalopatiami gąbczastymi (TSETransmissible

spongiform

encephalopathies)

są

rzadkimi,

śmiertelnymi

zaburzeniami
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neurodegeneracyjnymi, które mogą wystąpić w sporadycznych, nabytych lub uwarunkowanych
genetycznie formach. Charakteryzują się długim okresem inkubacji oraz nieuleczalnością po
wystąpieniu pierwszych objawów. Wyróżniamy cztery rodzaje chorób prionowych: chorobę
Creutzfeldta-Jakoba (CJD – Creutzfeldt- Jakob disease), zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera
(GSS), śmiertelną bezsenność rodzinną (FFI – fatal familial insomnia) oraz kuru.
Samo słowo „prion”, zaproponowane przez Stanleya B. Prusinera w 1982 r., jest skrótem od
„proteinaceous infectious particle” i oznacza białkowe cząsteczki zakaźne [1].
Choroby prionowe możemy podzielić na dwie grupy w zależności od pochodzenia czynnika
zakaźnego: na spowodowane przez priony pochodzenia endogennego (rodzinna postać CJD / fCJD, GSS
i FFI); lub spowodowane przez priony pochodzenia egzogennego (kuru, jatrogenna postać CJD
i wariant CJD) [2].
Stwierdzono, że występowanie wszystkich dziedzicznych postaci chorób prionowych koreluje
z obecnością mutacji w regionie genu kodującego ludzkie białka prionowe (PRNP) na krótkim ramieniu
chromosomu 20. Do tej pory wykryto ponad 50 mutacji [3].
Wśród nabytych form ludzkich chorób prionowych, dwie wyróżniają się szczególnie. Pierwszą jest
kuru, występujące endemicznie w Papui Nowej Gwinei, gdzie do transmisji dochodziło poprzez
rytualny kanibalizm żałobny. Praktyki te zostały porzucone na początku drugiej połowy XX wieku.
W 1957 r. zanotowano ponad 200 zgonów spowodowanych tą chorobą, natomiast w 2005 r. zanotowano
jedynie jeden przypadek [4]. W przypadku wariantu CJD do zachorowania dochodzi prawdopodobnie
na skutek zjedzenia skażonego prionami mięsa wołowego zwierząt chorujących na gąbczastą
encefalopatię bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy - BSE), potocznie zwaną chorobą wściekłych
krów. W obu przypadkach czas inkubacji od domniemanej ekspozycji na priony do wystąpienia
objawów jest długi, może przekraczać nawet dziesięciolecia [5].

2. Epidemiologia
CJD jest ekstremalnie rzadką chorobą. Uważa się, że występuje z częstością od 1 do 2 przypadków
na 1000 000 osób populacji, niezależnie od regionu, jednak prawdopodobnie część przypadków
pozostaje niezdiagnozowana [6]. Pomimo rzadkiego występowania, CJD jest najczęstszą encefalopatią
gąbczastą występującą u ludzi. Według danych opublikowanych przez Zakład Epidemiologii Chorób
Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, w Polsce w 2018 r. wystąpiło łącznie 29 przypadków zakażeń CJD.
Śmiertelność w przebiegu choroby wynosi 100%.

3. Patomechanizm
“Normalne” białko prionu (PrPc) obecne jest u wszystkich ssaków. Znajduje się na tratwach
lipidowych neuronów, zaś usunięcie go u myszy nie powoduje żadnych oczywistych objawów, czy
zaburzeń rozwoju mózgu. U człowieka gen kodujący to białko (PRNP) znajduje się na chromosomie
20. Funkcja tego białka wciąż pozostaje nieznana. Istotą chorób prionowych jest gromadzenie się
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nieprawidłowo sformowanej izoformy tego białka (PrPSc) w układzie nerwowym, co prowadzi m.in.
do degeneracji i śmierci neuronów, zmian gąbczastych (wakuolizacja istoty szarej) i astrogliozy. Priony
odpowiedzialne są także za choroby u innych ssaków, takich jak łosie, renifery, jelenie [7, 8, 9].
Białka PrPc i PrPSc posiadają identyczną strukturę pierwszorzędową (kolejność aminokwasów), ale
modyfikacje posttranslacyjne powodują zmianę dominującej α-helisy na β-harmonijkę. Różnica między
tymi białkami występuje także na poziomie struktury trzecio- i czwartorzędowej. Ustalenie tej struktury
oraz jej dokładnych wymiarów możliwe było dzięki mikroskopii elektronowej oraz promieniowania
rentgenowskiego. Zmiana ta czyni PrPSc nierozpuszczalnym i niepodatnym na działanie proteaz [7, 16].
Istnieją rozmaite mechanizmy, które prowadzą do zmiany konformacji tego białka. Postać fCJD
spowodowana jest mutacją w genie PRNP. W formie sporadycznej może być ona spowodowana
zarówno mutacją somatyczną, jak również przypadkową zmianą struktury białka. Choroba może także
zostać nabyta jatrogennie, poprzez m.in. stymulację wewnątrzczaszkową czy przeszczep rogówki.
Jak wspomniano wyżej, różnica w budowie białka przekłada się na różnorodność objawów.
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym jest mutacja w kodonie 129, który może kodować walinę lub
metioninę. Mutacja ta odpowiedzialna jest za powstanie sześciu różnych typów białka PrPSc,
o odmiennych właściwościach, które to odpowiadają za genetyczny podział sCJD na 6 podtypów: MM1,
MM2, MV1, MV2, VV1, VV2. Najczęściej występuje typ MM1/MV2 (60-70% przypadków sCJD).
Pacjenci z tym genotypem wpisują się w klasyczny obraz CJD.
Istnieje silna korelacja między genetycznym podtypem, a obrazem klinicznym choroby.
Poszczególne podtypy różnią się średnim wiekiem rozpoczęcia choroby, czasem trwania, obrazem
w MRI i EEG, objawami prodromalnymi oraz obecnością białka 14-3-3 w płynie mózgowordzeniowym [7,8].

4. Rodzaje CJD
W oparciu o etiologię CJD można wyróżnić jej cztery podtypy:
•

sporadyczną − sCJD (sporadic CJD),

•

rodzinną − fCJD (familial) lub gCJD (genetic),

•

jatrogenną – iCJD (iatrogenic CJD) oraz

•

wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba – vCJD (variant CJD)

Za wspólny mianownik wszystkich tych postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba uznaje się
charakterystyczny obraz spongiozy istoty szarej z przerostem i rozplemem astrogleju, a także szybko
narastające otępienie, będące dominującym objawem klinicznym [3].
Sporadyczna (lub klasyczna) forma jest najczęściej występującą postacią CJD, odpowiada za około
85% wszystkich przypadków zachorowań. Przyczyna jej występowania jest nieznana. Dotyczy głównie
osób po 50. r. ż. oraz charakteryzuje się szybkim rozwojem. Czas od rozpoznania do zgonu zazwyczaj
zawiera się w przedziale od 5 do 8 miesięcy [19]. Hipoteza dotycząca pojawienia się sCJD zakłada
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występowanie przypadkowych mutacji w genie kodującym białko PrP [7]. Typowa, szybko postępująca
postać sCJD wykazuje homozygotyczność dla metioniny w kodonie 129 [20].
Fenotypy kliniczne sCJD są powiązane z podtypami molekularnymi określonymi przez genotyp 129
kodonu genu PRNP i typ patologicznego białka prionowego (PrPSc). Wyróżniamy 6 podtypów sCJD.
Genotyp PRNP jest homozygotyczny lub heterozygotyczny pod względem metioniny (M) lub waliny
(V) w kodonie 129. Typ PrPSc określa się metodą analizy Western blot i klasyfikuje w nomenklaturze
Parchi / Gambetti jako typ 1 lub typ 2 w zależności od wielkości i elektroforetycznej ruchliwości
odpornego na proteazę fragmentu rdzenia (PrPres) [21, 22].
Rodzinna CJD jest postacią uwarunkowaną genetycznie z wcześniejszym początkiem i dłuższym
przebiegiem niż sCJD. Występowanie fCJD jest wynikiem mutacji w genie PRNP. Stanowi ona około
10% wszystkich przypadków chorób prionowych. Opisano ponad 50 mutacji, choroba jest przenoszona
autosomalnie dominująco z wysoką penetracją, która wzrasta z wiekiem; fCJD ma podobny obraz
kliniczny, radiologiczny oraz diagnostyczny do sCJD [23].
Postać jatrogenna CJD może zostać nabyta poprzez kontakt z zakażoną tkanką w trakcie procedury
medycznej. Opisano przypadki nabycia iCJD po wstrzyknięciu ludzkiego hormonu wzrostu, transfuzji
krwi, wszczepianiu elektrod domózgowych, przeszczepieniu rogówki, przeszczepach opony twardej.
Pierwszy przypadek iCJD z 1974 r. dotyczył pacjenta, który otrzymał przeszczep rogówki od
zakażonego dawcy [24]. Przeszczepy opony twardej zanieczyszczone prionami doprowadziły do ponad
60 przypadków CJD. Okresy inkubacji w tych przypadkach były stosunkowo długie trwając od 1 do 14
lat. Najszybszy rozwój iCJD był obserwowany po wszczepieniach elektrod domózgowych; okres
inkubacji wynosił wówczas od 16 do 28 miesięcy [25].
Wariant CJD został po raz pierwszy opisany w 1996 r. i jest wynikiem spożywania skażonego mięsa
(BSE) [20].
Największa na świecie epidemia BSE, popularnie nazywanej „chorobą wściekłych krów”, wystąpiła
w Wielkiej Brytanii. Był to poważny problem gospodarczy trwający od końca lat osiemdziesiątych do
początku lat dziewięćdziesiątych. Pojawienie się vCJD nastąpiło po epidemii i zostało dowiedzione, że
vCJD było spowodowane spożyciem mięsa skażonego prionami od bydła chorującego na BSE [26].
W ten sposób okazało się, że priony są zdolne do pokonania bariery gatunkowej i mogą być przenoszone
ze zwierząt na ludzi [27].
Najnowsze sprawozdanie roczne NCJDRSU (The National CJD Research & Surveillance Unit),
obejmujące okres 1990-2017 wykazało, że do 31. grudnia 2017 r. w Wielkiej Brytanii zidentyfikowano
178 przypadków vCJD (123 możliwych i 55 prawdopodobnych) [28].

5. Objawy choroby
Choroba Creutzfeldta-Jakoba typowo pojawia się u osób w wieku średnim lub starszym, zwykle
w siódmej dekadzie życia [10]. Charakteryzuje się także stosunkowo długim okresem inkubacji [11].
Początek choroby jest zwykle niespecyficzny: choroba może rozpoczynać się utratą wagi, zaburzeniami
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snu, zaburzeniami zachowania i funkcji poznawczych. Bardzo szybko prowadzi do śmierci pacjenta
w wyniku infekcji lub niewydolności krążeniowo-oddechowej [7, 10]. W przypadku sCJD średni czas
przeżycia wynosi 6 m-cy [8].
Do najczęstszych objawów choroby Creutzfeldta-Jakoba zalicza się gwałtownie postępujące
otępienie, mioklonie (ruchy mimowolne, powstające w wyniku krótkotrwałych skurczów pojedynczego
mięśnia lub całej grupy) oraz charakterystyczne zmiany w EEG. Do obrazu choroby zalicza się także
objawy piramidowe/pozapiramidowe, ataksję, zaburzenia widzenia, zaburzenia osobowości, zaburzenia
depresyjne oraz w końcowym stadium mutyzm akinetyczny (stan, w którym chory nie wykonuje
ruchów dowolnych ani nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem) [7, 12, 13]. CJD może także imitować
zespół odwracalnej tylnej encefalopatii [14]. Uważa się, że ta różnorodność objawów spowodowana jest
przez różnice w budowie białka PrPSc [8].
Niezwykle istotną rolę odgrywa różnicowanie sCJD z innymi przyczynami postępującego otępienia.
Zaburzenia funkcji poznawczych towarzyszą często zakażeniu HIV i infekcjom oportunistycznym,
aczkolwiek nie wolno zapominać, że u takich pacjentów może wystąpić także CJD [15]. W przypadku
osób starszych podobne zaburzenia należy różnicować z chorobą Alzheimera i otępieniem z ciałami
Levy’ego [10]. Do innych przyczyń otępienia zalicza się także otępienie czołowo-skroniowe,
postępujące porażenie nadjądrowe oraz zwyrodnienie korowo-podstawne [17]. Dużą trudność
w rozpoznaniu stanowi także sytuacja, gdy głównymi objawami są objawy choroby psychicznej [13].
Obraz kliniczny jest odmienny dla vCJD. Choroba rozpoczyna się u ludzi znacznie młodszych,
a średni czas przeżycia jest dłuższy (14 m-cy). Głównym objawem we wczesnej fazie są zaburzenia
depresyjne, poprzedzające ataksję. Ponadto ze wszystkich chorób prionowych tylko w vCJD
odnotowano gromadzenie się PrPSc w układzie chłonnym [7].
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Tabela 1. Kryteria diagnostyczne w sporadycznej chorobie Creutzfeldta-Jakoba, zalecane przez Światową Organizację
Zdrowia. Źródło: [28]

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE SPORADYCZNEJ POSTACI CHOROBY
CREUTZFELDTA- JAKOBA
I
II

III

IV

MOŻLIWA CJD

Szybko postępujące otępienie
A. mioklonie
B. zaburzenia widzenia lub zaburzenia móżdżkowe
C. zaburzenia piramidowe/pozapiramidowe
D. mutyzm akinetyczny
Charakterystyczny zapis EEG (periodycznie występujące zespoły fal
ostrych i wolnych w badaniu EEG)
W obrazie rezonansu magnetycznego hiperintensywny sygnał w jądrze
ogoniastym i skorupie lub w co najmniej dwóch rejonach kory
(skroniowej, ciemieniowej lub potylicznej) w obrazowaniu dyfuzji
(diffusion-weighted, DWI) lub w sekwencji tłumienia sygnału wolnego
płynu (FLAIR – Fluid Attenuated Inversion Recovery)
I + 2 objawy z grupy II i czas trwania choroby <2 lat

I + co najmniej 2objawy z grupy II oraz III
lub:
PRAWDOPODOBNA I + co najmniej 2 objawy z grupy II oraz IV
CJD
albo:
I+ co najmniej 2 objawy z grupy II i obecność białka 14-3-3 w płynie
mózgowo-rdzeniowym
albo:
postępujący zespół neurologiczny i pozytywny test RT-QuIC (Realtime Quaking Induced Conversion) w płynie mózgowo-rdzeniowym
Postępujący zespół neurologiczny i stwierdzenie typowych zmian
DEFINITYWNA CJD histopatologicznych lub/i złogów PrPSc (immunohistochemicznie)
w badaniu neuropatologicznym mózgowia
(biopsja/autopsja)

6. Rola badań pomocniczych
Z Już w 1954 r. EEG uznano za istotną pomoc w diagnostyce CJD, a charakterystyczne zmiany
znalazły się w pierwszych kryteriach rozpoznania. W 60-80 % dostrzegalne są uogólnione dwui trójfazowe zespoły fal o częstotliwości od 0,5 Hz do 2 Hz lub cykliczne zespoły iglic. Należy
zaznaczyć, że w przebiegu vCJD można nie stwierdzić w /w charakterystycznych zmian w EEG.
W przypadku podejrzenia choroby zaleca się wielokrotne powtarzanie EEG, ponieważ zmiany mogą
ujawnić się w kolejnych badaniach. Mimo malejącego na rzecz neuroobrazowania znaczenia tej metody,
EEG pozostaje cenną metodą diagnostyczną [7, 8].
Neuroobrazowanie także odgrywa istotną rolę w diagnostyce – przede wszystkim pozwala
wykluczyć inne przyczyny stanu pacjenta. Jest to niezwykle istotne, ponieważ rozpoznanie sCJD
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wymaga wykluczenia wielu chorób. Kluczową rolę w diagnostyce odgrywa MRI - ze względu na małą
inwazyjność i szeroką dostępność. Charakterystyczny obraz jest częścią kryteriów rozpoznania –
hiperintensywny sygnał z jądra ogoniastego, skorupy lub przynajmniej z 2 regionów korowych
w sekwencjach DWI lub FLAIR. DWI jest bardziej czułe w wykrywaniu zmian korowych
i podkorowych [8].
Odmienne zmiany występują w vCJD. Symetryczny, hiperintensywny sygnał tylnych części
wzgórza w stosunku do przedniej części skorupy w sekwencjach T2 i FLAIR – tzw. „objaw poduszki”
– w odpowiednim kontekście klinicznym charakteryzuje się niemal 100% specyficznością. Innym
objawem związanym z vCJD jest „objaw kija hokejowego” – hiperintensywny sygnał z poduszki
ciągnie się wąskim pasmem ku przodowi wzdłuż jąder przyśrodkowo-grzbietowych wzgórza [8].
Przydatnym badaniem laboratoryjnym jest stwierdzenie obecności białka14-3-3 w płynie mózgowordzeniowym przy pomocy metody Western-blot. Jest to proteina uważana za marker śmierci neuronów,
nie jest jednak patognomoniczna dla tej jednej choroby. Jej podwyższony poziom występuje również
m.in. w glejaku wielopostaciowym, wczesnej fazie udaru czy krwawieniu podpajęczynówkowym,
encefalopatiach metabolicznych, niedotlenieniu mózgu, zespołach paraneoplastycznych. Warto
wspomnieć, że współcześnie można wykrywać białko 14-3-3 przy pomocy Simple Western technology.
Czułość tej metody ocenia się na 93,5 %, zaś swoistość na 95,3 % w porównaniu do czułości na
poziomie 92,2% i swoistości 84,8% dla metody Western-blott [8, 13].
Do innych markerów śmierci neuronów zaliczamy neuroswoistą enolazę (NSE - NeuronSpecific Enolase) i białko tau. Pierwszy z nich nie jest jednak wystarczająco swoisty dla CJD. Białko
tau, związane z chorobą Alzheimera jest natomiast przydatne również w diagnostyce sCJD.
W połączeniu z białkiem 14-3-3 charakteryzują się wysoko dodatnią wartością predykcyjną.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że kluczowy w interpretacji podwyższonego poziomu tych białek jest
kontekst kliniczny, gdyż ich poziom może wzrastać w wielu chorobach. Prawidłowy poziom nigdy nie
powinien wykluczać stwierdzenia CJD [7].
Płyn mózgowo-rdzeniowy chorych na CJD zwykle nie zawiera żadnych komórek zapalnych.
Najnowocześniejszym badaniem pomocniczym w diagnostyce sCJD jest test RT-QuIC (Real-Time
Quaking-Induced Conversion), niestety jest on nieprzydatny w przypadku vCJD. Metoda ta polega na
wykrywaniu PrPSc w badanym materiale. Jeżeli użyjemy w tym celu płynu mózgowo-rdzeniowego, to
test ten jest w 99 - 100% swoisty, zaś czułość tej metody szacuje się na 80-90% [7, 8].
Metoda ta polega na amplifikacji PrPSc, obecnego początkowo w małej ilości. W połączeniu z PrP
dochodzi do tworzenia się włókienek amyloidowych. Tioflawina T, związek używany w reakcji RTQuIC, jako marker łączy się z powstałymi fibrylami emitując fluorescencję, mierzoną w czasie
rzeczywistym [7,12].
Użycie komórek nabłonka błony śluzowej nosa zamiast płynu mózgowo-rdzeniowego cechuje się
mniejszą inwazyjnością, taką samą swoistością, a czułością na poziomie 97%. Jest to możliwe,
ponieważ w sCJD PrPSc gromadzi się w w /w komórkach. Pozwala to uzyskać wynik już w ciągu 30
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godzin. Metoda ta powinna w przyszłości zostać standardem w diagnozowaniu CJD. Test ten nie
pozwala jednak na rozróżnienie podtypów genetycznych choroby [7, 12].
Warto też wspomnieć o wykonywanym post mortem badaniu moczu i krwi, które polega na
wykrywaniu nieprawidłowego PrPSc metodą PMCA (protein misfolding cyclic amplification). Metoda
ta wykazuje 93% czułość i 100% swoistość dla vCJD. Warto dodać, że w próbkach pacjentów z sCJD
nie wykryto nieprawidłowego PrPSc [8, 18].
Ostateczne rozpoznanie umożliwia badanie histopatologiczne bioptatu mózgu, jednak należy
zaznaczyć, że nie wszystkie obszary mózgu objęte są klasycznymi zmianami. Celem biopsji są zwykle
struktury podkorowe, jednak są one bardzo trudno dostępne. Jedynie 52% biopsji ma wartość
diagnostyczną. Współcześnie biopsja jest coraz częściej zastępowana przez mniej inwazyjne metody.
Definitywne rozpoznanie można także uzyskać poprzez stwierdzenie obecności PrPSc przez badania
immunochemiczne, Western-blot potwierdzający obecność opornego na protezy białka PrP. lub
potwierdzenie obecności scrapie-assosiated fibrils [7, 11].

7. Leczenie
Niestety obecna medycyna pozostaje bezsilna w walce z CJD. Nie dysponujemy leczeniem
przyczynowym mogącym wyleczyć czy spowolnić rozwój choroby. Terapia chorych z CJD opiera się
wyłącznie na leczeniu objawowym i podtrzymującym, czyli tosowaniu leków przeciwdrgawkowych,
przeciwlękowych, doraźnym stosowaniu leków uśmierzających ból, a również wspomaganiu wentylacji
[7].
Pewne nadzieje w terapii CJD wiązano z polisiarczanem pentosalu (PPS), m.in. Bone i wsp. w 2008
r. opublikowali badanie, w którym postulowali, że PPS mógł przyczynić się do wydłużenia średniego
czasu przeżycia pacjentów z CJD. W badaniu uczestniczyło siedmiu pacjentów z chorobami
prionowymi, którzy otrzymywali za pomocą cewnika dokomorowego wlewy leku. Zastosowano wlewy
domózgowe, ponieważ PPS nie przenika bariery krew-mózg. Nie ustalono bezpiecznego lub
skutecznego schematu dawkowania. Zważywszy na niewielką liczbę pacjentów, metodologię budzącą
zastrzeżenia oraz wątpliwości, co do bezpieczeństwa wlewów i brak powtarzalności wyników w innych
badaniach uznano, że nie występują wystarczające przesłanki do szerszego zastosowania PPS w terapii
CJD [29, 30].
Prowadzono również badanie nad zastosowaniem flupirtyny, leku przeciwpsychotycznego, w terapii
CJD. Otto i wsp. przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne średniej wielkości w Niemczech.
Wykazali statystycznie istotną poprawę funkcji poznawczych w grupie 28 pacjentów z CJD leczonych
flupirtyną, nie odnotowano jednak wydłużenia czasu przeżycia, ale jest to jedyne badanie odnotowane
w literaturze, w którym uzyskano poprawę kontroli objawów przy użyciu leków w CJD [31]. Zalecono
dalsze badania z użyciem tego lekuale obecnie nie są prowadzone żadne badania kliniczne badające
wpływ flupirtyny na przebieg CJD.
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W National Prion Monitoring Cohort (NPMC), przy University College London Hospitals trwają
badania nad potencjalnymi metodami leczenia CJD. Naukowcy z tego ośrodka prowadzą badania nad
PRN100. Jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne wytwarzane z mysiego przeciwciała
ICSM18, które wiąże się bardzo mocno z PrP. U myszy zakażonych prionami PRN100 może wydłużyć
czas przeżycia z mniej niż 200 dni do normalnej długości życia (> 600 dni). Obecnie trwają
przygotowania do wykorzystania tego eksperymentalnego leczenia w praktyce klinicznej [32].
Być może barierę w wynalezieniu skutecznego leczenia stanowi fakt, że pacjenci w momencie
rozwijania się objawów klinicznych choroby mają już w dużym stopniu „odłożone” konglomeraty
białek prionowych i rozwinięte zmiany neurodegeneracyjne w strukturach mózgu. Jest to proces
nieodwracalny. Ponadto infekcji prionowej nie towarzyszy odpowiedź układu immunologicznego,
ponieważ chorobotwórcze PrPSc nie są rozpoznawane przez organizm jako obce białka [33].

8. Podsumowanie
Ze względu na niecharakterystyczny obraz kliniczny i rzadkość występowania CJD, prawidłowe
rozpoznanie tej choroby stanowi wyzwanie kliniczne. Najbardziej charakterystycznym i stałym
objawem we wszystkich formach CJD jest postępujące upośledzenie funkcji poznawczych. Diagnostyka
pacjenta powinna obejmować wykluczenie wszystkich innych prawdopodobnych jednostek
chorobowych w diagnostyce różnicowej. Przydatne w procesie diagnostycznym są: MRI, EEG,
wykrywanie białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym i test RT-QuIC (wyniki tych badań są
uwzględnione w kryteriach diagnostycznych).
Pomimo zadawalającego poznania mechanizmów patogenezy CJD, rokowanie w dalszym ciągu
pozostaje niekorzystne. Nie dysponujemy leczeniem przyczynowym, a choroba nieuchronnie prowadzi
do śmierci. Możliwe postępowanie terapeutyczne ogranicza się do leczenia objawowego.

Słowa kluczowe:
Choroba Creutzfeldta Jakoba, białko 14-3-3, kryteria diagnostyczne, leczenie

Keywords:
CJD, protein 14-3-3, diagnostic criteria, treatment
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Abstrakt
Wstęp: Rak endometrium jest najczęstszym nowotworem złośliwym narządu rodnego kobiety
w krajach rozwiniętych. Istotą profilaktyki jest znajomość czynników karcynogenezy, zaś w ustaleniu
rokowania pomocne jest wykorzystanie czynników prognostycznych, również na poziomie
molekularnym.
Materiały i metody: Analiza doniesień literaturowych na temat czynników ryzyka raka endometrium
i znaczenia markerów proliferacji Ki67 i PCNA.
Wyniki: Do głównych czynników ryzyka raka endometrium zalicza się: wczesną menarchę i późną
menopauzę, niepłodność i małą liczbę ciąż, cukrzycę i insulinooporność, otyłość, nadciśnienie tętnicze,
zespół policystycznych jajników, narażenie na estrogeny pochodzenia egzogennego (niezrównoważone
progestagenami), terapię SERM-ami, a także wrodzone predyspozycje genetyczne. Niezwykle
interesujące są informacje na temat wpływu bisfenolu A na karcynogenezę. Wysoka aktywność markera
proliferacji Ki67 koreluje z niepomyślną prognozą dla pacjentek, podczas gdy specyficzność PCNA dla
raka endometrium nie jest określona.
Wnioski: Proces karcynogenezy jest złożonym mechanizmem, w którym trudno wskazać jeden
najważniejszy czynnik. Warto podkreślić fakt, iż części z nich można zapobiec bądź ograniczyć,
chociażby przez redukcję masy ciała czy leczenie przewlekłego nadciśnienia tętniczego. Markery
proliferacji w przyszłości, dzięki wystandaryzowaniu, mogą pomóc w ustaleniu dalszego postępowania
leczniczego.

Abstract
Introduction: Endometrial cancer is the most common malignant women genital cancer in developed
countries. The essence of prophylaxis is knowledge of the factors of carcinogenesis, while in
determining the prognosis, it is helpful to use prognostic factors, also at the molecular level.
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Materials and methods: Analysis of literature reports on endometrial cancer risk factors and
significance of Ki67 and PCNA proliferation markers.
Results: The main risk factors for endometrial cancer include the early menarche and late menopause,
infertility and low numer of pregnancies, diabetes and insulin resistance, obesity, hypertension,
polycystic ovary syndrome, exposure to exogenous estrogens (unbalanced progestagens), SERMs
treatment, and also innate genetic predisposition. Information on the effect of bisphenol A on
carcinogenesis is extremely interesting. High Ki67 proliferation marker activity correlates with
unfavorable prognosis for patients, while PCNA specificity for endometrial cancer is not determined.
Conclusions: The process of carcinogenesis is a complex mechanism in which it is difficult to
identify one most important factor. It is worth emphasizing the fact that some of them can be prevented
or overcome, for example by reducing body weight or treatment of chronic hypertension. If proliferation
markers are standarized in the future, they might become a useful guide in determining further treatment.

1. Wprowadzenie
Rak endometrium stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety w krajach
rozwiniętych. Dotyczy on pacjentek głównie w wieku postmenopauzalnym (średni wiek zachorowania
przypada na 63 rok życia), jedynie 4% kobiet w chwili diagnozy nie ma ukończonego 40 roku życia.
Większość zachorowań (80%) jest wykrywanych w stadium I wg Fédération Internationale de
Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) i wiąże się z 5-letnim przeżyciem na poziomie 95% [1].
Głównym objawem klinicznym raka endometrium jest nieprawidłowe krwawienie z jamy macicy,
które może mieć nasilenie zarówno skąpe, jak i obfite. Niektóre pacjentki zgłaszają upławy
o charakterze surowiczym bądź krwistym, często o nieprzyjemnym zapachu. Ból w obrębie miednicy
mniejszej czy jamy brzusznej nie jest objawem typowym dla tego nowotworu i wiąże się z wysokim
stopniem zaawansowania choroby.
Do głównych czynników ryzyka tego nowotworu zalicza się: wczesną menarchę i późną menopauzę,
niepłodność i małą liczbę ciąż, cukrzycę i insulinooporność, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zespół
policystycznych jajników, narażenie na estrogeny pochodzenia egzogennego (niezrównoważone
progestagenami), terapię selektywnymi modulatorami receptora estrogenowego (SERM), a także
wrodzone predyspozycje genetyczne (zespół Lyncha, HNPCC – Hereditary Non-Polyposis Colorectal
Cancer – dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością) [2].
Na podstawie badań histopatologicznych i molekularnych, wyróżniono 2 podtypy raka
endometrium:
•

podtyp I – raki endometrioidalne o niskim stopniu zróżnicowania, estrogenozależne,
związane z mutacjami w obrębie genów PTEN, KRAS, CTNNB1, PIK3CA i MLH1,

•

podtyp II – raki endometrioidalne o wysokim stopniu zróżnicowania, raki surowicze,
jasnokomórkowe

i niezróżnicowane,

mięsakoraki,

związane

z mutacjami

genu

supresorowego TP53 [2, 3].
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Ze względu na rosnącą zachorowalność na ten nowotwór, badane są biomarkery, których wzrost
może istotnie korelować z rokowaniem u pacjentek. Równie istotna jest społeczna świadomość
czynników ryzyka, którym w pewnym stopniu można zapobiegać.

2. Czynniki ryzyka raka endometrium
2.1. Wiek występowania menarche i menopauzy
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój raka endometrium jest narażenie
na długotrwałe działanie endogennych estrogenów. Udowodniono, iż zarówno wiek występowania
menarche, jak i wiek menopauzy, wpływają na ryzyko pojawienia się nowotworu błony śluzowej trzonu
macicy.
Późniejsze wystąpienie pierwszej miesiączki wykazuje odwrotną korelację z ryzykiem
nowotworzenia. Opóźnienie menarche o 2 lata wiąże się z 4% zmniejszeniem ryzyka. W związku z tym,
im później wystąpi menstruacja u danej pacjentki, tym mniejsze jest ryzyko późniejszego zachorowania
na ten nowotwór [4].
Wiek, w którym pacjentki przechodzą menopauzę, łączy się ściśle z ryzykiem wystąpienia
nowotworu. Kobiety, u których menopauza wystąpiła przed 45 rokiem życia, miały mniejsze ryzyko
wystąpienia raka endometrium w porównaniu z kobietami, u których miesiączka ustała w wieku od 50
do 54 lat, gdzie ryzyko zachorowania wzrosło o 67%. Natomiast u pacjentek, u których menopauza
wystąpiła po 55 roku życia, wzrost ryzyka zachorowania wyniósł aż 79% [5].

2.2. Otyłość
Więcej niż połowę raków endometrium można przypisać otyłości, jest to niezależny czynnik
ryzyka wpływający na występowanie tego nowotworu. Zwiększająca się zachorowalność oraz
śmiertelność dotycząca raka błony śluzowej trzonu macicy w niemałym stopniu związana jest
z występującą światową epidemią otyłości. Wzrost Body Mass Index (BMI) o 5 jednostek wiąże się
z 50% wzrostem ryzyka rozwoju raka (przede wszystkim typu I, jednakże dotyczy to również typu II).
Oprócz samego zwiększenia zachorowalności, czynnik ten ma negatywny wpływ na śmiertelność
pacjentek. Podczas gdy częstość występowania otyłości prawdopodobnie będzie wzrastać, można
spodziewać się coraz częstszego występowania nowotworów endometrium. Szacowane jest, iż do roku
2033 częstość występowania raka błony śluzowej trzonu macicy wyniesie 42,13 przypadków na 100
000 kobiet, co pokazuje ogromny 55% wzrost w odniesieniu do roku 2010 [6].

2.3. Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą chorobą układu krążenia w krajach rozwiniętych. Choroba ta
jest silnym czynnikiem ryzyka nowotworzenia w ludzkim endometrium. Występowanie nadciśnienia
u pacjentek wpływa na 61% wzrost ryzyka względnego rozwoju raka endometrium. Bardzo istotnym
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jest fakt, iż nadciśnienie tętnicze bardzo silnie powiązane jest z czynnikami środowiskowymi, takimi
jak dieta oraz niektórymi schorzeniami - otyłością bądź cukrzycą, które również stanowią o wzroście
ryzyka nowotworzenia. Sugerowane jest, iż długotrwałe nadciśnienie tętnicze może prowadzić do
starzenia się komórek i inhibicji apoptozy, co może się wiązać z kancerogenezą [7].

2.4. Cukrzyca i insulinooporność
Wiele różnorodnych badań dowiodło korelacji pomiędzy ryzykiem wystąpienia raka endometrium
a występowaniem cukrzycy oraz insulinooporności u kobiet. Pacjentki z cukrzycą mają 2-3-krotnie
zwiększone ryzyko występowania raka endometrium w porównaniu z kobietami zdrowymi. Otyłość,
która często występuje u kobiet chorujących na cukrzycę typu 2, również zwiększa ryzyko.
Dowiedziono, iż cukrzyca, której współtowarzyszy otyłość, zwiększa możliwość wystąpienia raka
błony śluzowej trzonu macicy aż 6-krotnie. Istotnym czynnikiem, który jeszcze bardziej potęguje
ryzyko, jest brak aktywności fizycznej u pacjentek, co istotne i warte podkreślenia - aktywność fizyczna
implikuje spadek prawdopodobieństwa wystąpienia raka endometrium [8].
Ciekawym spostrzeżeniem jest wpływ stosowania metforminy u pacjentek z cukrzycą w kontekście
raka endometrium. Metaanaliza dotychczasowych badań ukazała zmniejszenie częstości występowania
raka błony śluzowej trzonu macicy u pacjentek z cukrzycą stosujących metforminę oraz poprawę
całkowitego przeżycia u kobiet z tym nowotworem [9]. Kolejne badanie wykazało pozytywny wpływ
metforminy jedynie na całkowity czas przeżycia [10]. Mimo optymistycznych wyników, badania te
wymagają jeszcze potwierdzenia na większej liczbie pacjentek.

2.5. Niepłodność i mała liczba ciąż
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), niepłodność jest chorobą układu
rozrodczego, której istotą jest niemożność zajścia w ciążę po 12 miesiącach (lub dłuższym okresie
czasu) regularnego współżycia seksualnego bez stosowania metod zapobiegających ciąży. W skali
światowej, niepłodność dotyczy około 10-18% partnerów w wieku rozrodczym. WHO proponuje, by
niepłodność zaliczać do grupy chorób społecznych, co podkreśla istotną wagę tego problemu na całym
świecie. Przyczyny tego stanu są złożone, począwszy od czynników genetycznych, chorób
współistniejących, czynników środowiskowych czy też stylu życia.
Mała liczba ciąż w XXI wieku wiąże się nie tylko z trudnościami w zajściu w ciążę, lecz także
przemianami kulturowymi i demograficznymi. Coraz bardziej popularny jest model rodziny 2+1 (dwoje
rodziców i jedno dziecko), zaś więcej par w porównaniu z poprzednimi dziesięcioleciami, świadomie
rezygnuje z posiadania potomstwa. Także mediana wieku urodzenia pierwszego dziecka na przestrzeni
lat przesunęła się bliżej 30 roku życia.
Badania epidemiologiczne konsekwentnie dowodzą, iż nierództwo jest związane ze zwiększonym
ryzykiem raka endometrium. Ciężko zaś określić stopień, w jakim wynika ono z niepłodności
rozumianej jako choroby, a w jakim z innych przyczyn.
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W badaniach przeprowadzonych przez Yang HP i wsp. [11] wykazano, iż przyczyną, dla której
nieródki znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka endometrium w porównaniu
z wieloródkami, może być zwiększona liczba cykli miesiączkowych wynikająca z braku ciąży i laktacji.
To natomiast prowadzi do zwiększonego narażenia na estrogeny pochodzenia endogennego
i w konsekwencji do rozwoju nowotworu.

2.6. Zaburzenia hormonalne – hiperestrogenizm endogenny
Zaburzenia hormonalne mają istotny wpływ na rozwój raka błony śluzowej trzonu macicy. Zbyt
duże wydzielanie estrogenów może prowadzić do nieprawidłowego rozrostu błony śluzowej trzonu
macicy. Hormonami, które przeciwdziałają temu mechanizmowi, są progestageny. Powodują one
złuszczanie błony śluzowej trzonu macicy, przez co zapobiegają gromadzeniu się nieprawidłowej tkanki
endometrium, która może ulec procesowi nowotworzenia.
Wśród przyczyn hiperestrogenizmu wyróżnić można hormonalnie czynne guzy jajnika. Należą do
nich:
•

ziarniszczak – nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek sznurów płciowych,
większość zachorowań w wieku około i pomenopauzalnym, sporadycznie wystepuje
w wieku dziecięcym, powodując przedwczesne rzekome dojrzewanie płciowe. U dorosłych
kobiet nowotwór ten powoduje występowanie nieprawidłowych rozrostów błony śluzowej
trzonu macicy, a w około 15% przypadków rozwija się rak endometrium,

•

otoczkowiak – łagodny nowotwór gonadalny jajnika, występuje głównie u kobiet po
menopauzie. Aktywność hormonalną wykazują nowotwory z dużym odsetkiem komórek
tekalnych [12].

Kolejnym zaburzeniem mającym związek z rakiem endometrium jest zespół policystycznych
jajników – polycystic ovary syndrome (PCOS). Manifestuje się on nieregularnym miesiączkowaniem,
hiperandrogenizmem oraz występowaniem policystycznych jajników widocznych w badaniach
obrazowych. Rozpowszechnienie wynosi 4-21% kobiet w wieku rozrodczym. PCOS wiąże się
z wieloma zaburzeniami metabolicznymi, w tym dyslipidemią, insulinoopornością, cukrzycą typu 2,
które są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy. Zespół
policystycznych jajników związany jest z brakiem lub zmniejszeniem częstości owulacji. Prowadzi to
do zwiększonego narażenia błony śluzowej trzonu macicy na działanie estrogenów bez ochronnego
działania progestagenów [12,13].

2.7. Estrogeny pochodzenia egzogennego – doustne środki antykoncepcyjne (OC)
i hormonalna terapia zastępcza (HTZ)
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) polega na suplementacji żeńskich hormonów płciowych
u kobiet znajdujących się w okresie przekwitania. Celem jest zmniejszenie nasilenia dolegliwości,
takich jak: uderzenia gorąca (spowodowane obniżonym stężeniem estradiolu), ścieńczenie nabłonka
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pochwy i suchość pochwy, przedwczesne starzenie skóry czy zmniejszenie masy mięśniowej i kostnej.
Doustne środki antykoncepcyjne (OC) zawierają również syntetyczne odpowiedniki żeńskich
hormonów płciowych i są stosowane w celu blokowania owulacji, a także w łagodzeniu objawów
PCOS, endometriozy czy trądziku pochodzenia androgennego.
W licznych badaniach na przestrzeni lat wykazano, iż HTZ oparta wyłącznie na estrogenach, bez
równoważącej dawki progestagenów, powodowała pogrubienie endometrium i zwiększała ryzyko
zachorowania na raka endometrium [14]. Jednocześnie u kobiet, które stosowały OC przez co najmniej
rok, względne ryzyko rozwoju raka endometrium wynosiło 0,5 w porównaniu do pacjentek, które nigdy
nie stosowały OC. To 0,5-krotne ryzyko utrzymywało się jeszcze przez co najmniej 10 lat od
zaprzestania przyjmowania OC. Efekt ochronny był najbardziej widoczny w grupie nieródek [15].

2.8. Terapia SERM-ami (tamoxifen)
Tamoxifen jest selektywnym modulatorem receptora estrogenowego (SERM), który znajduje
zastosowanie w leczeniu hormonozależnego raka piersi. Wykazuje on częściową aktywność
estrogenową w endometrium, dlatego też jego stosowanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
nowotworzenia. Mechanizm polega prawdopodobnie na oddziaływaniu tamoxifenu, podobnie jak
estrogenów, na nowotworową hipometylację promotora genu PAX2 [16].

2.9. Bisfenol A (BPA)
W ostatnich latach ukazały się publikacje dotyczące wpływu bisfenolu A (BPA) na rozwój raka
endometrium. Jest to substancja stosowana w przemyśle tworzyw sztucznych (poliwęglanów),
wykorzystywanych do produkcji butelek i opakowań do żywności. BPA swoją budową chemiczną
przypomina budowę estrogenu i progesteronu, przez co zaburza naturalną gospodarkę hormonalną.
W badaniach przeprowadzonych przez Yaguchi T [17], BPA selektywnie i w znaczący sposób
indukował proliferację komórek raka endometrium I stopnia w warunkach in vitro, tj. komórek HEC265
i Ishikawy, poprzez translokację jądrową receptora estrogenowego γ (ERR γ) w sposób zależny od
czasu. BPA powodował też wzrost ekspresji genów docelowych szlaku BPA/ ERR γ.
Badania przeprowadzone przez Chou WC i wsp. [18] miały na celu sprawdzenie, czy BPA wpływa
na nieprawidłową regulację mikro RNA (miRNA) tak, jak ma to miejsce w rozwoju raka endometrium.
Eksperyment przeprowadzono na ludzkich komórkach raka endometrium RL95-2. Ekspozycja na BPA
zmniejszała ekspresję miR-149 i spowodowała regulację „w dół” genu naprawy DNA ARF6 (czynnik
rybozylacji ADP 6), białka nowotworowego p53 (TP53) i regulację „w górę” CCNE2 (cyklina E2),
potencjalnie do przerwania cyklu komórkowego. BPA zwiększył także miR-107, w celu tłumienia
czynników sygnalizacji hedgehog, supresora homologu fuzyjnego (SUFU) i „palca cynkowego”
z rodziny GLI 3 (GLI3), aby aktywować sygnalizację hedgehog dla proliferacji komórek leżącej
u podstaw karcynogenezy.
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2.10. Zaburzenia genetyczne
Rak endometrium może występować samoistnie lub rodzinnie, co często wiąże się z zespołem
dziedzicznego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością (HNPCC). Znaczące w patogenezie
zespołu są mutacje genów naprawczych DNA, z których najczęściej występują MSH2 i MSH1.
Wyróżnia się dwa rodzaje zespołu:
•

Lynch I – procesem nowotworowym zajęte jest tylko jelito grube,

•

Lynch II – oprócz zwiększonej zachorowalności na raka jelita grubego występuje
predyspozycja do występowania innych nowotworów złośliwych: trzonu macicy, jajnika,
żołądka, jelita cienkiego, nerek, moczowodu.

Ryzyko zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy u osób z potwierdzonym zespołem
Lynch II wynosi 60%. Dlatego też ważna jest regularna kontrola ginekologiczna kobiet z wywiadem
osobniczym w kierunku raka jelita grubego lub potwierdzoną mutacją genów MSH1 lub MSH2 oraz
z wywiadem rodzinnym nowotworów wchodzących w skład powyższego zespołu [19].

3. Antygen Ki-67 a rak endometrium
3.1. Antygen Ki-67 – budowa, informacje ogólne
Antygen Ki-67 jest białkiem jądrowym o wielkości 359-kD. Jego ekspresja jest ściśle związana
z aktywnymi fazami cyklu komórkowego – G1, S, G2 i podziału mitotycznego (w fazie spoczynku G0
jest niewykrywalny). Dzięki temu uważany jest za dobry marker proliferacji komórkowej i potencjalny
czynnik rokowniczy w nowotworach [20].

3.2. Antygen Ki-67 w raku endometrium
Częstość zachorowań na raka endometrium stale rośnie, dlatego też poszukiwane są markery
o użyteczności prognostycznej i pomagające przewidzieć odpowiedź na leczenie.
W badaniu kohortowym przeprowadzonym przez Kitson S i wsp [21] starano się określić znaczenie
kliniczne Ki-67. Poddano analizie 116 tkanek z rakiem endometrioidalnym i 63 tkanki z rakiem
nieendometrioidalnym (typ surowiczy, jasnokomórkowy, mieszany, mięsakorak, niezróżnicowany).
60% (108) nowotworów znajdowało się w stopniu I wg FIGO, 12% (22) w stopniu II, 24% (42)
w stopniu III i 3% (6) w stopniu IV. Średni czas obserwacji pacjentek wynosił 39,5 miesiąca. W tym
czasie u 23% pacjentek doszło do wznowy miejscowej i /lub przerzutów odległych (20%). 26%
pacjentek zmarło, zaś w 15% zgon był spowodowany rozsiewem raka endometrium.
Średnia wartość Ki-67 wynosiła 40% (wahając się w przedziale 24-52%). Ki-67 był dodatnio
skorelowany ze stopniem FIGO, wiekiem pacjentki, głębokością naciekania błony śluzowej trzonu
macicy i zastosowaniem terapii adjuwantowej.

Tabela 1. Znaczenie kliniczne markera Ki-67 w raku endometrium. Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]
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Cecha

Średnia wartość Ki-67 % (przedział)

Stopień zaawansowania raka endometrium I

23 (10–39)

(grade 1)
Stopień zaawansowania raka endometrium II

41 (26–50)

(grade 2)
Stopień zaawansowania raka endometrium III

44 (30–55)

(grade 3)
FIGO I

36 (22–50)

FIGO II

37 (24–55)

FIGO III

44 (29–56)

FIGO IV

54 (45–67)

Naciek myometrium <50%

32 (20–50)

Naciek myometrium ≥50%

43 (28–53)

Zastosowano terapię adjuwantową

44 (27–55)

Nie zastosowano terapii adjuwantowej

32 (22–49)

Uzyskane wartości Ki-67 przyporządkowano do dwóch grup: o niskiej ekspresji ≤ 40%
i wysokiej ekspresji >40%. W grupie o niskiej ekspresji Ki-67, 5-letnie przeżycie pacjentek wyniosło
88%, zaś w grupie o wysokiej ekspresji Ki-67 przeżycie 5-letnie było równe 58%. Podsumowując,
wykazano, że im wyższa wartość Ki-67, tym rokowanie co do przeżycia pacjentek było mniej pomyślne.

4. Antygen PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) a rak endometrium
4.1. Antygen PCNA – budowa, informacje ogólne
PCNA jest białkiem jądrowym – kofaktorem polimerazy DNA δ, o wielkości 38-kD. Największą
ekspresję wykazuje w fazie S cyklu komórkowego, dlatego też dobrze koreluje z aktywnością
proliferacyjną komórek nowotworowych [22].

4.2. Antygen PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) w raku endometrium
Garzetti GG i wsp. [23] przeprowadzili retrospektywne badanie immunoreaktywności PCNA
komórek raka endometrioidalnego uzyskanych bezpośrednio przed ostateczną oceną chirurgiczną.
Wybrano 99 próbek nowotworowych FIGO I i II, w których oceniano PCNA. Pacjentki zostały poddane
obserwacji trwającej średnio 47 miesięcy. Nawroty wykryto w 7 przypadkach. Wartość PCNA ≥30%
okazała się być prognostykiem głębokiej inwazji błony śluzowej trzonu macicy. U 83% pacjentek w tej
grupie naciek błony śluzowej trzonu macicy był ≥50%. Nie zaobserwowano istotnego związku
pomiędzy zróżnicowaniem histologicznym nowotworu a wartościami PCNA.
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Interesujące wydają się być również badania przeprowadzone przez Weigel MT i wsp. [24],
w których poddano analizie ekspresję metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: MMP-2, MMP-9
i PCNA w raku endometrium i endometriozie. Ekspresja MMP-2 i PCNA była silniej wyrażona
w inwazyjnej endometriozie jelita grubego niż w powierzchownej endometriozie otrzewnowej i w raku
endometrium o niskim stopniu złośliwości. Dla raka endometrium bardziej charakterystyczna okazała
się ekspresja MMP-2 i MMP-9, co również może być potencjalnie użytecznymi markerami
prognostycznymi.

5. Podsumowanie
Zachorowalność na raka endometrium stale wzrasta i staje się istotnym problemem starzejącego się
społeczeństwa. Z jednej strony przyczyną jest coraz częściej diagnozowana otyłość, cukrzyca czy
nadciśnienie tętnicze – czynniki, którym w pewnym stopniu można zapobiec bądź skutecznie je
kontrolować przy dobrej współpracy pacjentki. Warto zwrócić także uwagę na niepokojące doniesienia
o bisfenolu A i jego bezpośrednim wpływie na endometrium i nowotworzenie. Czynniki prognostyczne
pełnią istotną rolę w planowaniu leczenia i określaniu rokowania, dlatego oprócz tych znanych
i wystandaryzowanych,

jak

typ

histologiczny

i stopień

zróżnicowania

nowotworu,

stopień zaawansowania klinicznego (FIGO), głębokość naciekania przez nowotwór mięśnia macicy,
naciek gruczołów i podścieliska szyjki macicy, zajęcie przestrzeni naczyniowych, obecność atypowego
rozrostu endometrium, zaburzenia w obrębie genów oraz stan receptorowy hormonów płciowych,
poszukuje się nowych, które byłyby dodatkową pomocą w ustaleniu rokowania. Ki-67 wykazuje
większą specyficzność dla raka endometrium niż PCNA. Obiecujące są również badania nad
metaloproteinazami macierzy pozakomórkowej MMP-2 i MMP-9. Być może w przyszłości możliwe
będzie wystandaryzowanie biomarkerów. Aktualnie są one niewątpliwie pomocną wskazówką
w określeniu rokowania i podjęciu decyzji co do sposobu leczenia.

Słowa kluczowe:
rak endometrium, czynniki ryzyka raka endometrium, Ki-67, PCNA

Keywords:
endometrial cancer, risk factors for endometrial cancer, Ki-67, PCNA
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Abstrakt
Praktyka lekarza dermatologa opiera się nie tylko na badaniu klinicznym, ale również ważną częścią
prawidłowej diagnozy jest badanie dermatoskopowe. Dermatoskopia to nieinwazyjne badanie
wymagające jedyniewprawnego oka i dermatoskopu, w którym klasycznie oceniane są zmiany skórne
np. zmiany melanocytowe, naczynia krwionośne oraz neoplazje nabłonkowe. Badanie przeprowadzać
można u kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci bez ryzyka napromieniowania. W obrazie
dermatoskopu ukazują są struktury morfologiczne, które nie są widoczne gołym okiem.
Dermatoskopia ma również ogromną rolę w rozpoznawaniu innych chorób skóry, chorób
zajmujących płytki paznokciowe oraz włosy, chorób zapalnych, autoimmunologicznych czy
pasożytniczych.

Abstract
The daily practice of dermatologist is not only based on clinical examination, but also the key to
proper diagnosis is dermatoscopy examination. Dermatoscopy is a non-invasive procedure that only
requires trained eye and a dermatoscope, in which skin lesions are assessed that is: pigmented lesions,
blood vessels and epithelial neoplasms. Examination can be done among pregnant and breastfeeding
women as well as among children. In the image morphologic structures can be observed which are
invisible to the naked eye.
Dermatoscopy plays an important role in diagnosis of other skin diseases such as nail diseases, hair
conditions and inflammatory, autoimmune or parasitic diseases.

1. Wprowadzenie
Prawidłowa diagnoza jest podstawą dobrego postępowania klinicznego i sukcesu terapeutycznego.
Lekarz w badaniu przedmiotowym chorego posługuje się stetoskopem, a dermatolog coraz częściej
dermoskopem. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat znacznie uległy poszerzeniu możliwości
nieinwazyjne

diagnostyki

dermatologicznej

dzięki

zastosowaniu

m.in.

dermskopii,

39

Medycyna XXI wieku
czylimikroskopiiepiluminescencyjnej (ang. Epiluminescencemicroscopy). Dermoskopia jest to metoda
diagnostyczna, dzięki zastosowaniu której możliwa jest ocena elementów strukturalnych skóry, błon
śluzowych, płytek paznokciowych i skóry owłosionej głowy. W najprostszej wersji dermoskop
zbudowany jest z soczewek z wystandaryzowanym źródłem światła i powiększeniem od 10 do 20 razy.
Badanie przy użyciu dermoskopu pozwala na szybką, bezbolesną, powierzchowną wizualizację
barwnikowych zmian skórnych, których struktury morfologiczne nie są widoczne gołym okiem, oraz
uzyskanie obrazów, które mogą zostać wykorzystane przy monitorowaniu leczenia [1]. Termin
„dermoskopia” został po raz pierwszy sformułowany przez niemieckiego dermatologa Johanna Saphiera
w 1920 r., który nanosił olej immersyjny na wykwity skórne, a następnie oglądał je używając
mikroskopu dwuokularowego [2].
Jak wspomniano, przeprowadzając badanie dermoskopowe, w pierwszej kolejności na powierzchnię
badanej zmiany nanosi się płyn kontaktowy (np. olejek immersyjny, olej mineralny, olej parafinowy,
alkohol, żel do ultrasonografii). Aplikacja płynu wygładza powierzchnię skóry i umożliwia ograniczenie
zakłóceń spowodowanych przez odbijające i rozpraszające się światło oraz sprawia, że warstwa rogowa
naskórka staje się przezroczysta. Umożliwia to uwidocznienie kolorów i struktur znajdujących się pod
powierzchnią naskórka. Co ciekawe, od pewnego czasu w dermoskopach wykorzystuje się światło
spolaryzowane (dermoskopia polaryzacyjna), które łagodzi efekt odbicia i uwidacznia głębokie warstwy
skóry bez konieczności zwilżania jej powierzchni. Następnie klinicysta przykłada dermoskop do
wykwitu i ogląda go za pomocą powiększającej soczewki [1, 2].
Ogromną zaletą badania jest możliwość oceny in vivo zmian barwnikowych, zarówno
melanocytowych (czerniak, znamiona barwnikowe) jak i niemelanocytowych (zmian naczyniowych,
keratynocytowych) w aspekcie diagnostyki nowotworowej, zanim podejmie się decyzję dotyczącą
konieczności pobrania wycinka do badania histopatologicznego lub biopsji wycinającej [1]. Co istotne,
jest to badanie nieinwazyjne, niebolesne, które może być wykonywane w każdym wieku, również
u kobiet ciężarnych i w czasie karmienia, bez ryzyka napromieniowania. Klasycznie badanie
dermoskopowe jest wykorzystywane do oceny zmian barwnikowych skóry, takich jak znamiona
melanocytowe i czerniak. Dynamiczny rozwój demoskopii umożliwił jej zastosowanie także do oceny
zmian niemelanocytowych, takich jak niemelanocytowe nowotwory skóry (rak podstawnokomórkowy
i płaskonabłonkowy), stanów przedrakowych i naczyniaków. Współcześnie przypisuje się znacząca rolę
dermoskopii

w diagnostyce

innych

chorób

skóry

m.in..

zapalnych,

infekcyjnych,

autoimmunologicznych [1-8]. Warto podkreślić, że dzięki dodatkowej, specjalnej przystawce
dermoskopu (cylinder kontaktowy zaledwie o średnicy 8mm) może być on wykorzystywany do oceny
zmian w miejscach trudno dostępnych np. narządy płciowe, przestrzenie rąk i stóp, zgięcia małżowiny
nosowej i usznej. W takich przypadkach, ze względu na trudną lokalizację anatomiczną jest to ogromnie
ważne badanie często może nawet zastąpić biopsję.
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Celem

pracy

jest

prezentacja

możliwości

zastosowania

dermoskopii

w dermatologii

z uwzględnieniem diagnostyki chorób nowotworowych i zapalnych skóry, chorób włosów i płytek
paznokciowych.

2. Klasyczna dermoskopia – diagnostyka czerniaka
Badanie dermoskopowe jest ogromnie ważne przy podejmowaniu decyzji o konieczności pobrania
wycinka skóry do badania histopatologicznego lub zakwalifikowaniu zmiany do usunięcia
chirurgicznego. Powszechnie uważa się, że doświadczony klinicysta potrafi zdiagnozować czerniaka
gołym okiem w przypadku, gdy posiada on charakterystyczne cechy kliniczne, które niekiedy już
wskazują na znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego. Należy podkreślić, że coraz więcej
barwnikowych nowotworów skóry, a zwłaszcza czerniaków, może być pozbawiona barwnika. W takich
przypadkach, dermoskopia umożliwia uwidocznienie nieprawidłowej morfologii naczyń krwionośnych
i przyczynia się do postawienia wczesnej diagnozy [1, 4, 5].
Dzięki wprowadzeniu badania dermoskopowego skuteczność rozpoznawania czerniaka znacznie się
poprawiła się. Według danych statystycznych ocena dermoskopowa wydłuża badanie kliniczne tylko
o 72 sekundy, które pacjentowi z czerniakiem potencjalnie mogą uratować życie. Zasadniczo czułość
diagnostyczna demoskopii wynosi 83% a swoistość 65%co - zwiększa szansa na wykrycie wczesnych
stadiów czerniaka [6].
Powszechnie znaną kliniczną regułą oceny zmian skórnych w kierunku rozwoju czerniaka jest reguła
ABCDE [3]. A pochodzi od słowa „asymetria” (ang. assymetry), B od słowa „brzeg” (ang. border), C
od słowa „kolor” (ang. color), D od słowa „średnica” (ang. diameter), E -zmiana wyglądu (evolution).
Zgodnie z w /w regułą czerniaki są asymetryczne, posiadają nieregularne brzegi, mają niejednolity
kolor, a średnica jest większa od 6mm często obserwuje się zmianę ich morfologii w krótkim czasie.
Warto zwrócić uwagę, że większość czerniaków we wczesnym stadium ma mniej niż 6 mm średnicy,
a nowotwór ten może również przybierać postać bezbarwnikową. Dlatego też w ramach konsensu
z 2003 r. badania dermooskopowego, wprowadzano uproszczoną regułę – 3 punktową listę kontrolą
według Argenziano [4]. Przyjęto następujące kryteria:
•

asymetria koloru i struktury,

•

atypowa siatka barwnikowa,

•

obecność struktur o niebiesko-białym zabarwieniu (tzw. welon).

Jeżeli oceniana podejrzana zmiana barwnikowa spełnia 2 spośród 3 w /w wymienionych kryteriów,
należy wykonać biopsję wycinającą. Należy podkreślić, że ważną zasadą badania dermoskopowego jest
konieczność oceny wszystkich zmian barwnikowych tak aby nie przeoczyć rozpoznania czerniaka
(amelanocytowego) i uwzględnić profil obecnych znamion barwnikowych uwarunkowany np.
fototypem skóry [6]. Inną zaproponowana metodą oceny dermoskopowej jest zmodyfikowana analiza
wzorca tzw. algorytm „chaos i wzory” zaproponowana przez Haralda Kittlera w 2007 r. [5]. Wzorzec
składa się z wielokrotnie powtórzonej struktury elementu podstawowego: linie, pseudopodia, koła,
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kropki, grudki, obszary bezstrukturalne tj. zwarty obszar, który cechuje brak dominującego elementu
podstawowego. „Wzór” to jeden z ośmiu wzorów złośliwości: obecność obwodowych obszarów
bezstrukturalnych, grubych siateczkowatych lub rozgałęzionych linii, szarych lub niebieskich struktur,
czarnych kropek lub grudek- ułożonych obwodowo, linii promienistych lub pseudopodiów – ułożonych
segmentalnie, białych linii, polimorficznych naczyń lub innych charakterystycznych cech w zależności
od lokalizacji anatomicznej (linie równoległe: grzebienie (dłonie i podeszwy) lub chaotyczne
(paznokcie) [5].
Wykazano, że pod wieloma względami analiza wzorca przewyższa inne algorytmy badawcze.
Skonstruowany algorytm w pierwszej kolejności oceniając zmianę skórną bierze pod uwagę obecność
chaosu, definiowanego jako asymetrię obecności różnych struktur lub koloru, a następnie ocenia
obecność wzoru. Dla klinicysty i doświadczonego dermoskopistys twierdzenie obecności „chaosu”,
możliwe jest w czasie jednego spojrzenia. W przypadku braku „chaosu” przechodzi się do oceny
następnej zmiany barwnikowej. Jednakże, gdy „chaos” występuję należy dokładnie obejrzeć zmianę
pod kątem obecności przynajmniej jednego z ww. wzorów złośliwości [5].
Ewolucja algorytmów badania dermoskopowego nie tylko pozwala na precyzyjne wykrycie
czerniaka we wczesnym stadium zaawansowania, ale również umożliwia podjęcia szybkiej
i prawidłowej decyzji dotyczącej dalszego postępowania, co niewątpliwie przedkłada się na rokowanie.
Rewolucją w dermoskopii było wprowadzenie badania wideodermoskopowego, dzięki któremu
możliwa jest nie tylko bardziej precyzyjna ocena, ale także zachowywanie uzyskanych obrazów, by
w razie wątpliwości ocenić w krótkim czasie (trzy miesiące) możliwą dynamikę zachodzących zmian
chorobowych i o ile zajdzie potrzeba odpowiednio wcześnie podjąć właściwą decyzję terapeutyczna
(np. wycięcie chirurgiczne zmiany). Kolejną możliwością jest wykonanie tzw. mapowania zmian
barwnikowych, który polega na screeningu całego ciała przez komputer i utworzenia „mapy” zmian
barwnikowych pacjenta, szczególnie dotyczy osób z obecnością tzw. zespołu znamion dysplastycznych,
do szczegółowej obserwacji zmian podejrzanych i pojawiających się nowych zmian barwnikowych
o potencjalnym ryzyku nowotworzenia [1, 6]. Służy do tego wideodermoskop wyposażony
w odpowiedni system wykonywania fotografii zmian barwnikowych. W rezultacie dermatolog i pacjent
ma możliwość sekwencyjnej obserwacji zmian barwnikowych w czasie, odtwarzania i archiwizowania
obrazów oraz dokładnej diagnostyki porównawczej [1].
Warto podkreślić, że badanie dermoskopowe jest także przydatne w ocenie niemelanocytowych
nowotworów skóry takich jak rak podstawnokomórkowy i płaskonabłonkowy, a także stanów
przednowotworowych. Niezmiernie ważnym aspektem zastosowania badania dermoskopowego jest
ocena zmian skórnych u chorych poddawanych przewlekłej immunosupresji, bowiem w tej grupie
pacjentów obserwuje się nawet 250-krotnie większe ryzyko rozwoju raka skóry [7].
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3. Inflamoskopia, czyli dermoskopia w chorobach zapalnych
Obecnie uważa się, że dermoskopia to dodatkowa, niezmiernie cenna i przydatna metoda oceny
wykwitów skórnych w przebiegu zapalnych chorób skóry w codziennej praktyce lekarza dermatologa.
Dermoskopia nie ogranicza się do oceny zmian barwnikowych i nowotworowych skóry, co więcej
znalazła ona znaczące zastosowanie w diagnostyce chorób zapalnych skóry takich jak m.in. łuszczyca,
liszaj płaski, przewlekły skórny toczeń rumieniowaty czy zakażenia pasożytnicze. Warto podkreślić, że
w literaturze ukazują się coraz to nowe wskazania do możliwości zastosowania badania
dermoskopowego. W ocenie zmian zapalnych uwzględnia się następujące cechy: morfologię zmian
naczyniowych i ich rozmieszczenie, kolor i rozmieszczenie łuski oraz obecność innych struktur,
charakterystycznych dla poszczególnych chorób. Jednocześnie należy podkreślić, że występowanie
w /w cech dermoskopowych powinno się oceniać w kontekście całości obrazu klinicznego pacjenta [8,
9].
Łuszczyca
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najczęstszych

zajęciem

skóry.

chorób
Typowo

zapalnych
w obrębie

mediowanych
tarczki

immunologicznie

łuszczycowej

w obrazie

dermoskopowym dominuje wzorzec naczyniowy typu kropek, równomiernie rozmieszczony w obrębie
zmiany chorobowej oraz obecność szarobiałej łuski. W obrazie dermoskopowym liszaja płaskiego
oprócz obszarów bezstrukturalnych w kolorze od czerwonego do brązowego można znaleźć także
grube, białe, rozgałęzione linie lub białe linie. W przypadku dyskoidalnego skórnego tocznia
rumieniowatego widać małe, białe, pomarańczowe lub żółte grudki, które odpowiadają czopom
keratynowym na obrazie histopatologicznym chorób oraz poszerzone naczynia krwionośne [8].
Choroby pasożytnicze takie jak mięczak zakaźny, brodawki wirusowe, czy świerzb posiadają
charakterystyczny obraz kliniczny, a obrazowanie zmian przy użyciu dermoskopu jest najlepszym
badaniem pomocniczym, dopełniającym diagnozę. W mięczaku zakaźnym w obrazie dermoskopowym
widać białe lub żółte grudki i /lub obszary bezstrukturalne, zaś na obwodzie można zauważyć
promieniście ułożona naczynia, która nie przecinają środka wykwitu. Obraz dermoskopowy obecnego
zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (ang. Human papillomaviruse, HPV) cechuje się obecnością
bezpostaciowego homogennego wzorca z drobnymi wybroczynami w postaci kropelkowatych globuli.
Świerzb to powszechnie spotykana choroba, wywoływana przez roztocza. Niekiedy trudno jest postawić
prawidłową diagnozę bez użycia dermoskopu, zastosowanie którego pozwala na stwierdzenie obecności
tzw. „lotni”, czyli trójkątnych pasożytów na końcu wydrążonego przez nich korytarza lub drobnych
brązowych kropek odpowiadających ekskrementom pasożyta [8, 9].

4. Onychoskopia – dermoskopowa diagnostyka paznokci Podrozdział
Zmiany w obrębie aparatu paznokciowego stanowią ogromne wyzwanie dla lekarzy. Z uwagi na
uwarunkowania anatomiczne badanej okolicy ocena zmian w obrębie płytek paznokciowych jest trudna.
Dzięki zastosowaniu dermoskopii możliwe jest oglądanie całej płytki paznokciowej zaś zastosowanie
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wideodermoskopii pozwala na ocenę zmian w obrębie aparatu paznokciowego w różnych
powiększeniach. Dzięki temu lekarz prowadzący badanie może ocenić zmiany często niewidoczne
gołym okiem. Co więcej dzięki tej technice możliwy jest odpowiedni dobór miejsca do biopsji [10].
Przeważnie w czasie dermoskopii ocenia się płytkę paznokciową, choć możliwa jest również ocena
zmian zlokalizowanych w obrębie proksymalnego wału paznokciowego. Technika badania zakłada
wstępną ocenę „na sucho” a następnie ponowną ocenę po nałożeniu środka immersyjnego.
W przypadku zmian zlokalizowanych na płytkach paznokciowych rekomenduje się stosowanie żelu
ultrasonograficznego, który z uwagi na swoje właściwości fizyczne utrzymuje się na płytce
paznokciowej. Podczas wstępnej oceny najlepiej wykorzystywać jak najmniejsze powiększenia np. 10x
dzięki czemu można obejrzeć całą płytkę paznokciową, następnie należy zwiększać powiększenia aż do
70x10]. Oprócz oceny dermoskopowej bardzo ważny jest wywiad z pacjentem uwzględniający czas
trwania zmian, ilość zajętych płytek paznokciowych a także wiek, rasę, wykonywany zawód czy hobby.
Głównym wskazaniem do przeprowadzenia onychoskopii jest diagnostyka różnicowa zmian
barwnikowych w obrębie aparatu paznokciowego [11]. W czasie badania należy ocenić, czy struktura
jest zmianą barwnikową spowodowaną proliferacją melanocytów w obrębie macierzy paznokcia oraz
czy ma charakter łagodny czy złośliwy. Zmiany barwnikowe charakteryzują się brązowym lub czarnym
zabarwieniem, przeważnie mają kształt podłużny. Natomiast zmiany koloru spowodowane czynnikami
zewnętrznymi np. uraz lub wprowadzenie jakiegoś barwnika mają nieregularny kształt, przeważnie
zlokalizowane są w pobliżu wałów bocznych. Czasami mogą zajmować część środkową płytki wówczas
przypominają homegenną masę [11-13].
W przypadku czerniaka aparatu paznokciowego zmiana barwnikowa dotyczy przeważnie jednego
palca, widoczne są prążki o różnym zabarwieniu, nieregularnym kształcie i szerokości [10]. Zwraca się
uwagę na konieczność oceny wałów paznokciowych w obrębie, których można czasami rozpoznać tzw.
objaw” micro Hutchinsona” niewidoczny podczas rutynowego badania klinicznego. Poszukiwanie
objawu Hutchinsona jest szczególnie ważne w przypadku guzów w obrębie łożyska paznokciowego,
gdyż umożliwia wczesne rozpoznanie np. czerniaka bezbarwnikowego [12].
W diagnostyce

różnicowej

zmian

barwnikowych

najczęściej

uwzględnia

się

krwiaki

podpaznokciowe. W badaniu widoczne są czerwono-fioletowo-brązowe struktury często przybierające
kształt okrągły. Zwraca się uwagę na globularne rozłożenie barwnika w części proksymalnej i linijne
w części dystalnej z zanikaniem na obwodzie. Cechą charakterystyczną krwiaków podpaznkciowych
jest przesuwanie się ich wraz ze wzrostem paznokcia. Dlatego utrzymywanie się zmiany cały czas
w jednej lokalizacji powinno wzbudzić niepokój onkologiczny [13]. Wśród innych przyczyn
powodujących zmianę zabarwienia płytki paznokciowej wymienia się zakażenia Pseudomonas
aeruginosa oraz Trichophyton rubrum varmelanoides. W przypadku pierwszej w onychoskpoii
przeważnie widoczne jest zielonkawe zabarwienie płytki paznokciowej przechodzące w żółtawe na
obwodzie

[14].

Natomiast

obraz onychoskopowy grzybiczej

melanonychii

charakteryzuje

różnokolorowa pigmentacja. Przeważnie zmiany przybierają zabarwienie od żółtego po brązowy lub
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szary. Najbardziej nasilone zmiany są w obrębie brzegu wolnego płytki paznokciowej, gdzie oprócz
zmiany zabarwienia widoczna jest hiperkeratoza podpaznokciowa [15, 16].
Kolejnym wskazaniem do przeprowadzenia onychoskopii jest onychioliza. W warunkach
prawidłowych jeśli płytka paznokciowa przylega do łożyska paznokciowego ma zabarwienie różowawe.
Utrata polaczenia z łożyskiem naczyniowym prowadzi do powstania białego zabarwienia z powodu
obecności powietrza pod płytką paznokciową. Onychoskopia pozwala rozróżnić onycholizę powstałą
na skutek urazu lub w przebiegu grzybicy. W przypadku zmian pourazowych przeważnie miejsce utraty
połączenia płytki paznokciowej z łożyskiem ma linijny, regularny kształt, zaś sama płytka paznokciowa
jest gładka, nie obserwuje się również rogowacenia podpaznokciowego. Natomiast onycholizę
w przebiegu grzybicy cechuje między innymi nieregularny poszarpany proksymalny brzeg, białawożółtawe prążki [17]. Onychoskopia może być wykorzystywana również w diagnostyce onycholizy
u chorych z łuszczycą. Warto podkreślić, że metoda ta pozwala również rozróżnić powierzchowną
łamliwość kruchość paznokci spowodowaną lakierami do paznokci od poprzecznej leukonychii
spowodowanej urazem [10].
Dermoskopowa ocena płytek paznokciowych jest coraz częściej stosowana w praktyce klinicznej,
dostarczając cennych informacji. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie dobranie miejsca do biopsji,
a w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie obciążających pacjenta procedur inwazyjnych.

5. Trichoskopia– dermoskopowa diagnostyka włosów
Choroby włosów oraz skóry owłosionej głowy w istotny sposób obniżają jakość życia pacjentów,
negatywnie wpływając na ich samoocenę. Zwraca się uwagę, na konieczność nie tylko precyzyjnie
zebranego wywiadu z chorym, ale także dokładnego badania włosów i skóry głowy. Trichoskopia jest
nowoczesną nieinwazyjną metodą diagnostyczną, opracowaną przez polskich dermatologów [18].
W trackie badania lekarz za pomocą wideodermoskopu lub dermoskopu ręcznego ocenia łodygi włosów
oraz struktury skóry owłosionej głowy, w tym w szczególności ujścia mieszków włosowych,
stanowiących górną część kanału włosa, skórę otaczającą mieszek oraz naczyń mikrokrążenia.
Trichoskopia pozwala również na ocenę brwi [19]. Zazwyczaj zaleca się ocenę zmian na sucho, czyli
bez użycia imersji. Dzięki temu można ocenić obecność rogowacenia około mieszkowego, tak istotnego
w diagnostyce łysień bliznowaciejących. Po wstępnej ocenie przeprowadza się badanie z użyciem
imersji. Rutynowo stosowane powiększenia to 20 – 70 razy [18-20].
Trichoskopia pozwala rozróżnić łysienia niebliznowaciejące od bliznowaciejących. W oparciu
o badanie lekarz jest w stanie zdiagnozować łysienie androgenowe, łysienie plackowate,
trichotylomanięczy grzybicę skóry głowy. W łysieniu androgenowym w obrazie trichoskopowym
widoczna jest różna średnica włosów, obecność licznych cienkich włosów, włosów mieszkowych,
żółtych kropek oraz przewaga jednostek włosowo-łojowych z jedną łodygą włosa. Przeważnie zmiany
te są bardziej nasilone w okolicy czołowej. U chorych z łysieniem plackowatym w aktywnej fazie
wypadania włosów stwierdza się między innymi: włosy wykrzyknikowe i czarne kropki. Cechą
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charakterystyczną
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obecność

licznych
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kropek.

W przypadku

łysień

bliznowaciejących takich jak łysienie czołowe bliznowaciejące czy liszaj płaski mieszkowy
w trichoskopii stwierdza się obecność rogowacenia okołomieszkowego jak również stanu zapalnego.
Wraz z postępem choroby obserwuje się zanik ujść mieszków włosowych [18, 19]. W ostatnim okresie
zwraca się również uwagę na możliwość zastosowania trichoskopii w diagnostyce onkologicznej
przerzutów raka piersi do skóry głowy [21].
Niewątpliwie największą zaletą trichoskopii jest możliwość oceny włosów oraz skóry głowy, bez
konieczności ich wyrywania. To powoduje coraz częstsze zastosowanie trichoskopii w praktyce
klinicznej.

6.

Podsumowanie
1. Badanie dermoskopowe jest niezmiernie przydatne w diagnostyce zmian barwnikowych
i pozwala na wczesne rozpoznanie czerniaka
2. Dermoskopia znalazła zastosowanie także w diagnostyce nieczerniakowych raków skóry
3. Badanie to jest niezmiernie przydatne w diagnostyce zapalnych chorób skóry
4. Znajduje także zastosowanie w badaniu płytek paznokciowych oraz skóry owłosionej głowy
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Abstrakt
W ciągu ostatnich dwóch dekad trwają intensywne badania nad mikrobiotą jelit i jej potencjalnym
wpływem na zdrowie człowieka. Część przeprowadzonych badań potwierdza występowanie korelacji
pomiędzy zróżnicowaniem mikroflory jelit a układem odpornościowym i metabolizmem w organizmie
człowieka, co przekłada się na jego rozwój i funkcjonowanie. Skład naturalnej mikrobioty dziecka może
podlegać zmianom zarówno w trakcie trwania ciąży, porodu jak również po narodzinach. Jak wskazują
dotąd przeprowadzone badania, bakterie można znaleźć za życia płodowego w macicy matki, płynie
owodniowym, krwi pępowinowej, błonie płodowej i smółce. Odnotowano także, że na skład mikrobioty
jelit noworodków wpływa między innymi: rodzaj porodu, stosowanie antybiotyków przez matkę w
czasie trwania ciąży a także w czasie laktacji. Czynnikami modulującymi skład mikroorganizmów w
przewodzie pokarmowym noworodków są również immunomodulatory zawarte w mleku matki.
Podejrzewa się, że odstępstwa w składzie mikroflory jelit mogą skutkować pojawieniem się zaburzeń
takich jak: choroby zapalne jelit, zaburzenia układu odpornościowego, alergie, atopowe zapalenie skóry
oraz większe prawdopodobieństwo otyłości w kolejnych latach życia.

English Abstract
Since the last two decades intensive research on the diversity of the intestinal microbiota and its
potential impact on human health has been conducted. Some of this studies confirm the correlation
between differentiation of intestinal microflora, immune system function and the metabolism, that has
influence on further development. The composition of the natural microbiota can be differentiated
during pregnancy, childbirth and after birth. According to several authors bacterial culture can be found
in the mother's womb, amniotic fluid, umbilical cord blood, and meconium fetal membrane. It was also
noted that the composition of the intestinal microbiota of newborns may be affected by: the type of
delivery, the use of antibiotics by the mother during pregnancy and during lactation. To the factors
modulating the composition of microorganisms in the digestive tract of newborns belong also
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immunomodulators contained in breast milk. Deviations in composition of the intestinal microflora may
have influence on occurrence abnormalities in the future which include: inflammatory bowel disease,
immune disorders, allergies, atopic dermatitis and greater likelihood of obesity.

1. Wprowadzenie
Wraz z rozwojem coraz lepszych metod diagnostycznych stało się możliwe w sposób dokładniejszy
badanie mikroorganizmów bytujących w organizmie człowieka, ich metabolitów oraz ich wpływu na
funkcjonowanie organizmu. Na mikrobiom składa się ogół genomów i produktów metabolicznych
mikrobioty, które warunkują prawidłowy rozwój układu immunologicznego, przebieg procesów
trawienia oraz detoksykację. Natomiast mikrobiotę można zdefiniować jako zbiorowisko saproficznych
i komensalnych mikrootganizmów bytujących w ludzkim organizmie[1]. Występują one zarówno na
powierzchni ciała jak i wewnątrz organizmu i pojawia się już w trakcie rozwoju wewnątrzmacicznego
płodu. Na kształtowanie się mikrobiomu mają wpływ zarówno czynniki prenatalne jak i postnatalne. Do
czynników prenatalnych można zaliczyć transmisję mikrobiomu matki poprzez krwiobieg do płodu.
Jednak jak wskazują badania nie jest to jedyna droga. Na czynniki postnatalne składają się m.in.: czas
trwania ciąży, rodzaj porodu, sposób karmienia a także stosowanie antybiotyków w trakcie trwania ciąży
i po porodzie [2].

2. Czynniki prenatalne warunkujące zróżnicowanie mikroflory jelitowej noworodków
Szereg badań wskazuje na występowanie korelacji pomiędzy zróżnicowaniem mikroflory jelit
noworodka a rozwojem niektórych schorzeń w jego ontogenezie. Do zasiedlania organizmu przez
drobnoustroje zachodzi już w trakcie życia płodowego. Mikroorganizmy pochodzące od matki można
znaleźć wówczas w łożysku, przewodzie pępowinowym, smółce oraz płynie owodniowym. Są to m.in.:
bakterie z rodzaju Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus oraz gatunki Propionibacterium [3]. W
badaniu przeprowadzonym przez Satokari et al. analizie poddano łożyska noworodków urodzonych
poprzez poród naturalny oraz przez cesarskie cięcie. W obu przypadkach wykryto obecność DNA
bakterii pozytywnie wpływających na enterocyty oraz stymulację układu odpornościowego Bifidobacterium oraz Lactobacillus rhamnosus. Potwierdza to transfer tych bakterii z matki na płód
poprzez układ krwionośny [4]. Inne badanie przeprowadzone przez Jimeneza et al. na modelach
zwierzęcych również zdaje się potwierdzać tę teorię. Badanie zostało przeprowadzone na dwóch
grupach ciężarnych myszy. Jedna z nich, stanowiąca grupę badaną otrzymywała zawiesinę bakteryjną
zawierającą szczep bakterii Enteroccocus faecium JLM3, który występuje naturalnie w mleku matki.
Drugą grupę stanowiły myszy nie przyjmujące zawiesiny bakteryjnej. Po porodzie poprzez cesarskie
cięcie odnotowano szczep znakowanych bakterii w smółce mysich noworodków jedynie w grupie
badanej.

3. Czynniki postnatalne warunkujące zróżnicowanie mikroflory jelitowej noworodków

49

Medycyna XXI wieku
Aby organizm noworodka mógł sprawnie funkcjonować w pozamacicznym środowisku musi
posiadać odpowiednio rozwinięty układ odpornościowy oraz barierę jelitową. Najważniejsze znaczenie
mają tutaj czynniki takie jak: czas trwania ciąży i związana z tym masa urodzeniowa, rodzaj porodu
oraz karmienia.
U noworodków urodzonych przed 37 tygodniem trwania ciąży bardzo często dochodzi do zaburzeń
w rozwoju prawidłowej mikroflory jelitowej. Jest to związane m.in. z niewykształconym jeszcze w pełni
układem odpornościowym, stosowanym leczeniem farmakologicznym a także z wydłużonym czasem
hospitalizacji. Porównując profil mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy wcześniaków
i prawidłowo urodzonych noworodków można zauważyć pewne różnice. U przedwcześnie urodzonych
noworodków dominują bakterie z rodzaju Enterobacteriaceae oraz Clostridium. Natomiast u
noworodków urodzonych o czasie dominują bakterie z rodzaju Bifidobacterium, Lactobacillus i
Streptococcus [5][6]. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ bakterie z rodzaju Bifidobacterium,
Lactobacillus i Streptococcus, które należą do powszechnie stosowanych probiotyków wywierają
korzystny wpływ na układ odpornościowy oraz dojrzewanie nabłonka jelit. Dość częstą chorobą
występującą szczególnie u wcześniaków jest martwicze zapalenie jelit (NEC- Necrotizing enterocolitis).
Uznaje się, że ważnym czynnikiem etiologicznym w mechanizmie rozwoju NEC jest kolonizacja jelit
noworodka nieprawidłową mikroflorą. Z obserwacji klinicznych odnotowano, że wcześniaki karmione
mlekiem matki w porównaniu do sztucznie karmionych znacznie rzadziej zapadają na martwicze
zapalenie jelit. Dzieje się tak, ponieważ mleko matki ma właściwości wzmacniające barierę i układ
odpornościowy jelit [7].
Biorąc pod uwagę rodzaj porodu: drogami naturalnymi vs poprzez cesarskie cięcie (CS- Cesarean
section) można również zaobserwować różnice w składzie mikroflory jelit noworodków, które według
przeprowadzonych badań mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób
atopowych, alergicznych, przewlekłych chorób zapalnych i metabolicznych oraz autyzmu. Skład
mikrobioty jelit noworodków urodzonych drogami natury jest bardzo podobny do mikrobioty pochwy
matki. Są to w głównej mierze bakterie z grupy Lactobacillus spp., które hamują rozwój bakterii
chorobotwórczych oraz Escherichia coli i Enterococcus spp. aktywujące układ immunologiczny i
stabilizujące mikroflorę jelit. Natomiast podczas porodu poprzez cesarskie cięcie organizm noworodka
kolonizowany jest bakteriami pochodzącymi ze skóry matki, personelu medycznego i środowiska
szpitalnego. U takich noworodków dochodzi do opóźnionego zasiedlania ich organizmu przez bakterie
z grupy Bifidobacterium i Bacteroides [8]. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Evangelia
Papathoma et al. poród poprzez cesarskie cięcie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia alergii
pokarmowej we wczesnym dzieciństwie natomiast nie jest skorelowane z wystąpieniem atopowego
zapalenia skóry [9]. Zaprzeczają temu jednak badania przeprowadzone przez Renz-Polster H et al.,
według których istnieje zwiększone ryzyko atopii, u dzieci urodzonych poprzez CS [10]. Z kolei
badanie kohortowe przeprowadzone przez grupę duńskich badaczy wykazało, że niefizjologiczny poród
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zwiększa ryzyko zachorowania na astmę, układowych chorób tkanki łącznej, młodzieńczego zapalenia
stawów, chorób zapalnych jelit, niedoborów odpornościowych i białaczki. Nie odnotowano natomiast
zależności ze zwiększonym występowaniu cukrzycy typu 1, łuszczycy i celiakii [11].
Sposób karmienia także odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu się mikrobiomu noworodka. Mleko
matki jako naturalny pokarm dla dziecka zawiera szereg probiotyków takich jak Bafidobacterium,
Lactobacillus i prebiotyków będących oligosacharydami wpływających na pierwotne kształtowanie się
mikroflory jelit noworodka. Istnieją pewne czynniki, które mogą zmieniać skład mikrobioty mleka
kobiecego. Należą do nich czynniki matczyne: BMI, dieta w okresie ciąży i laktacji, atopie, stosowanie
antybiotyków, choroby immunologiczne oraz czynniki okołoporodowe: czas trwania ciąży, okres
laktacji, rodzaj porodu, stosowanie antybiotyków w czasie porodu [12][13][14]. W badaniu, w którym
przeanalizowano liczebność poszczególnych szczepów bakterii w mleku w zależności od wagi
zauważono, że im większy był wskaźnik BMI (BMI-Body Mass Index) kobiet tym mniejszą ilość
bakterii z rodzaju Bifidobacterium można było odnaleźć w próbce z ich mleka. Ponadto u kobiet które
znacznie przybrały na wadze w czasie trwania ciąży również odnotowano spadek liczebności bakterii z
rodzaju Bifidobacterium, natomiast wzrost znacznie wzrosła liczebność populacji baterii
Staphylococcus i Streptococcus.
W zależności od rodzaju stosowanej diety w okresie ciąży jak i laktacji mikroflora mleka może
podlegać zróżnicowaniu. Jak wynika z niektórych badań bakterie występujące w mleku matki pochodzą
między innymi z mikroflory jej jelit. Zatem im mniej zróżnicowana i mniej liczna mikroflora jelit tym
uboższy mikrobiom mleka [12][13][15]. Według badań stosowanie diety bogato tłuszczowej przez
kobiety ciężarne i w okresie laktacji przyczynia się do zwiększonej kolonizacji jelit przez bakterie
Bacteroides, co następnie przekłada się na kolonizację tymi samymi bakteriami noworodka.
Odnotowano także, że otyłość ciężarnych predysponuje do posiadania potomstwa z nadwagą, u których
w istnieje zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy [16]. W innym badaniu obserwacyjnym noworodków
do 7 roku życia wykazano, że skład mikroflory jelit u dzieci z prawidłową masą ciała w odniesieniu do
dzieci z predyspozycją do nadwagi znacznie się zmienia. Zmiany dotyczą głównie liczebności kolonii
bakteryjnych, która jest znacznie większa u dzieci z prawidłową masa ciała. Ponadto dzieci prawidłowo
rozwijające się cechuje obecność bakterii z grupy S. auresus i mniejsza liczebność kolonii
Bifidobacterium w porównaniu do dzieci z nadwagą. Wydaje się, że w przyszłości obserwacja zmian
mikroflory będzie stanowiła narzędzie do wczesnej profilaktyki, diagnostyki i wprowadzenia
odpowiedniego leczenia w przypadku nadwagi u dzieci [16, 17]. Dodatkowo badania sugerują, że mleko
matki może modulować procesy trawienia i gospodarki substancji odżywczych poprzez wpływ na
spożycie białka i kalorii, rozwój komórek tłuszczowych, odkładanie tłuszczu oraz wydzielanie insuliny.
Sprawia to, że pokarm kobiecy może pełnić funkcje ochronną przed wystąpieniem nadwagi w
późniejszym wieku potomstwa [18].
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Jak wynika z przeanalizowanych badań rodzaj porodu może wpływać na zawartość
mikroorganizmów w pokarmie matki. Wykazano, że skład mleka matek, które rodziły poprzez cesarskie
cięcie znacznie różni się od mleka matek rodzących w sposób naturalny. Zmiany te tłumaczy się między
innymi odmiennym stanem hormonalnym w obu typach porodów [19].
Kolejny czynnik mogący modyfikować skład mikroorganizmów w układzie pokarmowym płodu i
noworodka stanowi antybiotykoterapia. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez K.E. Fujimury et
al. antybiotykowa profilaktyka okołoporodowa prowadzi do zubożenia mikroflory jelit noworodków w
ochronne bakterie z rodzaju Bifidobacterium a także obecności niekorzystnych dla zdrowia noworodka
bakterii z rodzaju Streptococcus grupy B [20]. Badanie kohortowe przeprowadzone przez grupę badaczy
ze Szwecji wykazało, że istnieje zależność pomiędzy stosowaniem antybiotyków przez matkę w czasie
trwania ciąży a zwiększonym ryzykiem bardzo wczesnego rozwoju chorób zapalnych jelit, m.in.:
choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nie odnotowano natomiast takiej
zależności w przypadku stosowania antybiotyków w okresie niemowlęcym [21]. Z kolei inne badanie
sugeruje występowanie związku pomiędzy stosowaniem antybiotyków w okresie dzieciństwa, dysbiozą
jelit a występowaniem zaburzeń takich jak astma i choroby atopowe [22].
Leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania może prowadzić do rozwoju patogennego
profilu mikroflory jelit składającej się między innymi z Clostridium perfringensi, Candida oraz
Klebsiellaoxytoca i w efekcie do wystąpienia biegunki związanej z leczeniem antybiotykami (ADDAntibioticassociateddiarrhea) [23, 24].
W celu utrzymania prawidłowego składu mikrobioty jelit można zastosować odpowiednią terapię
probiotykami i prebiotykami oraz wprowadzić odpowiednią dietę, szczególnie bogatą w błonnik. Jak
wskazują badania probiotyki wykazują działanie ochronne chroniąc przed nieswoistym zapaleniem jelit
noworodka, biegunkami, infekcjami, egzemą oraz atopowym zapaleniem skóry. Stosowanie
probiotyków przez kobiety w ciąży oraz wprowadzenie terapii probiotykami u noworodków może
istotnie modulować skład mikrobioty jelit dziecka[25, 26, 27, 28, 29]. Poza probiotykami, stosowanie
prebiotyków również może pozytywnie wpływać na prawidłowy skład mikroflory jelit i poprawę
zdrowia. W badaniu przeprowadzonym przez Bunesova et al. odnotowano, że podaż prebiotyków
znacznie moduluje skład mikroorganizmów osiedlających się w jelitach noworodków. Wykazano, że
stosowanie prebiotyków między 1 a 6. miesiącem życia niemowląt skutkowało zwiększeniem
liczebności pozytywnych bakterii z grupy Bifidobacterium i Lactobacillus, natomiast obniżała
liczebność populacji bakterii E. coli [30]. Zatem wnikliwe poznanie składu mikrobioty matki i
noworodka jest niezbędne aby móc w przyszłości opracować i wprowadzić terapię probiotykami oraz
prebiotykami w prewencji i leczeniu niektórych stanów chorobowych noworodków i starszych dzieci.
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4.

Podsumowanie
Wiedza na temat mikroorganizmów i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu może mieć

kluczowe znaczenie zarówno w profilaktyce, diagnostyce jak i leczeniu chorób związanych z
zaburzeniami składu mikrobiomu. Szczególnie ważne wydaje się kontrolowanie czynników mogących
wpływać na profil mikrobiologiczny u płodu i noworodka w celu zapobiegnięcia ewentualnym
powikłaniom związanym z odstępstwami w składzie mikroflory takim jak zaburzenia układu
odpornościowego i choroby metaboliczne. Wiele badań potwierdza wpływ mikroflory i jej
zróżnicowania na występowanie określonych jednostek chorobowych jednak potrzebne są znacznie
dokładniejsze badania aby wykluczyć wpływ pozostałych czynników mogących mieć wpływ na
występowanie tych zaburzeń.

Słowa kluczowe:
mikrobiota, pediatria, poród, rozwój

Keywords:
microbiota, pediatrics, delivery, development
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Abstrakt
Planowanie leczenia ortodontycznego musi zawsze uwzględniać ocenę ograniczeń zależnych od
stanu struktur jamy ustnej. Brak wystarczających elementów zakotwiczających często ogranicza
możliwości terapeutyczne. Z tego powodu do tej dziedziny wprowadzono implantologię, co poszerzyło
wachlarz możliwości oferowanych przez nowoczesną ortodoncję.
Wiele lat badań nad materiałem odpowiednim do implantacji śródkostnej pozwoliło na ujednolicone
uznanie tytanu lub jego stopów za materiał optymalny, z zaznaczeniem również potencjalnych
możliwości stali nierdzewnej. Wyróżnia się różne Mini-implanty (MI), które dzieli się w zależności od
rodzaju i kształtu gwintowanego trzonu czy też kształtu główki, z czego podane rodzaje są odpowiednio
dobierane w zależności od zapotrzebowania. MI znalazły zastosowanie w wielu sytuacjach klinicznych,
w których zastosowanie konwencjonalnych aparatów do wzmocnienia zakotwiczenia miało
ograniczone zalety oraz wiele wad. Miejsce umieszczenia Mini-implantu zależy od wielu czynników,
do których należą mi.in. zapotrzebowanie na konkretne siły ortodontyczne, stan kości, ryzyko
uszkodzenia korzenia zębów lub zatoki szczękowej oraz ryzyko utraty implantu. Technika implantacji
jest łatwa i bezpieczna. Pacjent po implantacji powinien zostać poinformowany na temat zabiegów
higienicznych, co pozwoli na przewidywalne utrzymanie implantu w jamie ustnej.
Stosowanie Mini-implantów ortodontycznych staje się coraz bardziej akceptowalne. Przynosi to
wymierne skutki w efektach leczenia bez stosowania kompromisów oraz bez obawy o brak współpracy
ze strony pacjenta. MI są małoinwazyjne, bezpieczne, estetyczne a przede wszystkim efektywne.

Abstract
Planning of orthodontic treatment must always include an assessment of limitations depending on
the condition of oral structures. The lack of sufficient anchoring elements often limits therapeutic
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options. For this reason, implantology was introduced to this field, which widened the range of
possibilities offered by modern orthodontics.
Many years of research on a material suitable for intraosseous implantation has made it possible to
standardize the titanium or its alloys as an optimal material, also highlighting the potential of stainless
steel. Various Mini-implants (MI) are used, which we divide depending on the type and shape of the
threaded screw or shape of the head, of which different types are appropriately selected depending on
the demand. MI has been used in many clinical situations in which the use of conventional anchorage
devices had limited advantages and many disadvantages. The location of the Mini-implant depends on
many factors, including demand for specific orthodontic forces, bone condition, risk of root damage or
maxillary sinus perforation and the risk of implant loss. The implantation technique is easy and safe.
The patient after implantation should be informed about hygiene procedures, which will allow for
predictable survival of the implant in the oral cavity.
The use of Orthodontic Mini-implants is becoming more and more acceptable. It brings tangible
results in the effects of treatment without compromise and without worrying about the lack of patient
cooperation. MI are minimally invasive, safe, aesthetic and above all effective.

1. Wprowadzenie
Wprowadzenie implantologii do ortodoncji miało duży wpływ na zwiększenie możliwości leczenia
ortodontycznego. Wcześniejsza istota procesów terapeutycznych była ograniczona i zdefiniowana przez
naturalny stan struktur jamy ustnej uniemożliwiający dowolne zakotwiczenie [1]. Procedury wynikające
z użycia MI (Mini-Implant) są wygodne, łatwe i przewyższają konwencjonalne metody, na skutek
czego, uzyskały one powszechną akceptację, zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów [2]. W leczeniu
konwencjonalnym wykorzystuje się: zakotwiczenie wewnątrzustne- zdrowe zęby pacjenta lub zęby
ankylotyczne, wyciągi międzyszczękowe, łuki podniebienne, płytki Nance’a , łuki językowe;
zakotwiczenie zewnątrzustne- headgear i maski twarzowe [28]. Użycie konwencjonalnych metod,
wiąże się z wieloma wadami, m.in: problemami w kooperacji z pacjentem [3], zwiększeniem ryzyka
urazów mechanicznych twarzy [4], niepożądanym wzrostem wymiaru wertykalnego twarzy [5]. MI
umożliwiają

zniwelowanie

problematyki

aparatów

konwencjonalnych

i dostarczanie

sił

ortodontycznych przez całą dobę, niezależnie od czynników społecznych i kooperacji pacjenta [1].

2. Definicja zakotwiczenia ortodontycznego
Zgodnie z definicją proponowaną przez wielu autorów, zakotwiczenie/ zakotwienie ortodontyczne
jest to opór w stosunku do niechcianego ruchu zębów i oznacza naturę oraz stopień odporności na
przemieszczenie jednostki anatomicznej. Według celów leczenia, pożądane ruchy zębów powinny być
zmaksymalizowane, a ruchy niepożądane zminimalizowane [1, 14, 26].
Zakotwiczenie można klasyfikować na różne sposoby, a jednym z nich jest klasyfikacja na
podstawie jakości oporu na siły reakcji:
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⚫

Typ A- zakotwiczenie absolutne, obserwuje się brak ruchu jednostek kotwiących (zęby
ankylotyczne, implanty, mini-implanty),

⚫

Typ B- ruch wzajemny zębów (korzystne przy zamykaniu diastemy),

⚫

Typ C- zupełna utrata zakotwiczenia (przykładowo zęby trzonowe mogą się swobodnie przesuwać
doprzednio).
Typ A jest najbardziej pożądanym zakotwiczeniem w większości ortodontycznych procesów

terapeutycznych i uzyskuje się go przy pomocy M-I, w przeciwieństwie do zakotwiczenia
uzyskiwanego konwencjonalnie [27].

3. Budowa Mini-implantów dla zastosowań ortodontycznych
3.1. Materiał stosowany do produkcji MI
Materiałem powszechnie używanym w systemach implantologii ortodontycznej jest stop tytanu
Grade V (Ti6-Al-4V), ze względu na jego lepsze właściwości niż czystego tytanu, który jest bardziej
łamliwy oraz giętki [6, 16]. Wzrost zainteresowania tytanem, ze względu na jego znakomite
właściwości, spowodował wzrost popytu na ten materiał, przez co drożeje. Z tego względu część krajów
korzysta z Mini-implantów ze stali nierdzewnej [7, 16]. Badania porównawcze wykazały spełnienie
głównych wymagań mechanicznych w stabilizacji MI przez oba materiały w podobnym stopniu [6].

3.2. Budowa Mini-implantu
MI ortodontyczne składają się 3 części: gwintowanego trzonu (a ), szyjki (b), główki (c) (Rysunek
1.) [8]. W zależności od rodzaju implantacji, wyróżnia się MI: 1) samo-nawiercające- implantacja bez
nawiertu pilotowego ze względu na własny tnący wierzchołek, 2) samo-gwintujące- implantacja
poprzedzona nawiertem pilotowym ze względu na brak tnącego wierzchołka (Rysunek 1.) [9, 16].
Natomiast w zależności od charakterystyki kształtu gwintowanego trzonu stosuje się MI: 1)
cylindryczne, 2) stożkowe (Rysunek 2.) [10].
Główka implantu jest dobierana w zależności od zastosowania i wyróżnia się 2 typy: 1) do
umocowania sprężyn oraz łuków okrągłych (elementy mocujące to: haczyki, oczka, otwory, główki
kuliste), 2) do umocowania łuków prostokątnych (elementy mocujące to szczeliny i szczeliny
poprzeczne) (Rysunek 3.) [8].
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Rysunek 1. Schematyczny rysunek Mini-Implantu ortodontycznego, a ) trzon, b) szyjka, c) główka. Implant samonawiercający (po lewej), implant samogwintujący (po prawej). Opracowanie własne na podstawie [16]

Rysunek 2. Schematyczny rysunek porównawczy, 1) implant cylindryczny (po lewej) oraz 2) implant stożkowy (po prawej).
Opracowanie własne na podstawie [29]
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Rysunek 3. Schematyczny rysunek wybranych typów główek Mini-Implantów. 1) Po lewej: haczyk (a ), otwory/oczka (b,c),
główka kulista (d); 2) po prawej: szczeliny, widok z profilu (e), widok z góry (f) . Opracowanie własne na podstawie Miniimplanów AbsoAnchor® oraz Orthoeasy®

4. Zastosowania MI
Uzyskanie stabilnego zakotwiczenia w leczeniu ortodontycznym przez wiele lat było znaczącym
problemem. Użycie MI zwiększyło potencjał leczenia aparatami ortodontycznymi w kierunku
efektywniejszej biomechaniki w leczeniu z zakresu ortodoncji ze znakomitymi wynikami [13].
Mini-implanty w ortodoncji służą jako zakotwiczenie szkieletowe, które dzieli się na 1) bezpośrednie
oraz 2) pośrednie [11]. O zakotwiczeniu bezpośrednim mówi się, gdy siły pochodzące z MI służą do
wzmocnienie zakotwiczenia aparatu ortodontycznego, natomiast zakotwiczenie pośrednie MI polega na
stabilizacji uzębienia, które następowo służy jako jednostka zakotwiczająca [11].
Przykładowymi procedurami, w których wykorzystuje się Mini-implanty są [12]:
•

zamykanie bezzębnych przestrzeni po ekstrakcji pierwszych stałych trzonowców,

•

korekta linii pośrodkowej, przy braku zębów bocznych,

•

retrakcje i korygowanie ustawienia zębów przednich, przy braku zębów bocznych,

•

intruzje i ekstruzje zębów,

•

stabilizacja zębów z utraconą podporą kostną,

•

przywrócenie prawidłowego ustawienia trzonowych zębów filarowych przy braku zębów
sąsiednich,

•

protruzje i retruzje obejmujące jeden łuk zębowy.

5. Umiejscowienie MI
MI są umiejscawiane w różnych lokalizacjach, w zależności od sytuacji klinicznej, ale również ze
względu na minimalizację ryzyka utraty implantu lub niepowodzenia leczenia. Proponowane lokalizacje
dla implantacji wraz z odsetkiem procedur zakończonych sukcesem znajdują się poniżej.
Szczęka:
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•

przednia część wyrostka zębodołowego szczęki (94% sukcesów),

•

tylna część wyrostka zębodołowego szczęki (92% sukcesów),

•

tylna część podniebienia (88-100% sukcesów),

•

szew pośrodkowy oraz region przyśrodkowy podniebienia- rzadziej używa się w tej okolicy MI,
ze względu na specjalny system do tego przeznaczony- Palatal Implant Anchorage System
(PIAS) [14].

Żuchwa:
•

okolica zatrzonowcowa żuchwy (88-100% sukcesów),

•

przedni region części zębodołowej żuchwy (90-100% sukcesów),

•

rzadziej wykorzystywanymi lokalizacjami są tylny obszar części zębodołowej żuchwy oraz
kresa skośna zewnętrzna żuchwy (100% sukcesów) [14].

Ze względu na wspomniane wyżej ogólne lokalizacje, należy wskazać szczegółowo miejsca
implantacji wraz z odsetkiem niepowodzeń. Są nimi:
Dla szczęki:
•

międzykorzeniowo pomiędzy pierwszym stałym trzonowcem a drugim przedtrzonowcem
(9.2%),

•

międzykorzeniowo pomiędzy siekaczem bocznym stałym a kłem stałym (9.7%) [15, 19].

Dla żuchwy:
•

międzykorzeniowo pomiędzy pierwszym stałym trzonowcem a drugim przedtrzonowcem
(13.5%),

•

międzykorzeniowo pomiędzy pierwszym przedtrzonowcem a kłem (9.9%),

•

międzykorzeniowo pomiędzy pierwszym trzonowcem stałym a drugim trzonowcem stałym
(25.9%),

•

międzykorzeniowo pomiędzy siekaczem bocznym stałym a kłem stałym (7.6%) [15, 19].

Miejsca implantacji mają znamienny wpływ na możliwość wystąpienia uszkodzenia korzeni (otarcia
i perforacje) [13]. Wraz ze zmniejszeniem ilości miejsca w kości, następuje wzrost ryzyka uszkodzenia
korzenia. Tak też wynika z odsetka niepowodzeń, gdy implant umieszczany jest pomiędzy bardzo
rozbudowanym systemem korzeni- pomiędzy dwoma trzonowcami [15]. W miejscu tym należy
zaznaczyć, że zgodnie z aktualnymi danymi, w przypadku otarcia korzenia zęba, należy natychmiast
usunąć implant, co skutkuje naprawą powierzchni korzenia w ciągu kilku tygodni. Następuje proces
neoformacji cementu oraz wytworzenia nowych włókien kolagenowych przyzębia. Gdy dojdzie do
perforacji należy ocenić żywotność miazgi, aby uniknąć martwicy jałowej. W takiej sytuacji może
zaistnieć potrzeba leczenia endodontycznego [13].
Powikłaniem związanym z miejscem implantacji w szczęce jest również perforacja zatoki
szczękowej z prawdopodobieństwem wystąpienia zapalenia zatok [8, 13].
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Umieszczenie MI w regionie cienkiej, nieskeratynizowanej, o zwiększonej ruchomości błony
śluzowej, jak i w miejscu o utrudnionym dostępie do zabiegów higienicznych może skutkować
wystąpieniem efektów niepożądanych- periimplantitis, a nawet utratą implantu [15].

6. Technika implantacji
MI są umieszczane w wybranym miejscu bezpośrednio, bez wytwarzania płata śluzówkowookostnowego [8], po uprzednim znieczuleniu miejscowym [1]. W zależności od budowy trzonu, stosuje
się wstępne nawiercanie lub nie jest to wymagane [9]. Na wybór rodzaju części pracującej MI wpływa
wiele czynników związanych ze stanem podłoża kostnego. Jakość blaszki zbitej kości jest krytyczna dla
sukcesu implantacji i utrzymania MI [17, 20]. Pierwszym wyborem powinien być system samonawiercający, ze względu na przewagę nad pozostałymi w zakresie: łatwiejszej obsługi, skrócenia czasu
procedury, mniejszej utraty kości, mniejszej liczby powikłań, mniejszego dyskomfortu pacjenta.
Ponadto samo-nawiercające MI wykazują lepszą stabilizację pierwotną w porównaniu do samogwintujących implantów [16]. Mini-implanty samo-gwintujące zyskują przewagę w implantacjach, gdy
warstwa zbita kości jest gruba i gęsta (kość żuchwy), a użycie samo-nawiercających systemów może
skutkować mikro-pęknięciami, przegrzaniem (>47°C) oraz resorpcją kości [16, 21, 22].
Wszczepienie implantów dentystycznych stosowanych w protetyce wymaga osteointegracji
okołowszczepowej [18], przeciwnie w przypadku Mini-implantów, osteointegracja jest wręcz
niepożądana, ze względu na tylko tymczasowe wykorzystanie wszczepu oraz potrzebę zapewnienia
łatwego usunięcia MI po aktywnym procesie leczniczym [23].
W trakcie implantacji, siła z jaką dokręca się śrubę w kości, jest oznaczana jednostką momentu
obrotowego (N×cm). Wkręcanie implantu wymaga odpowiedniego momentu obrotowego, aby osiągnąć
wystarczającą stabilizację pierwotną [24]. Powyższa wartość powinna wynosić od 5 do 10 N×cm,
a nadmierna siła może doprowadzać do pęknięć kości korowej oraz resorpcji, prowadząc do utraty
implantu [24, 25].
Wpływ na Maksymalny Moment Obrotowy (MMO) zastosowany przy wkręcaniu mają [16]:
•

budowa implantu,

•

użycie wiertła pilotowego- zmniejszenie MMO,

•

średnica zewnętrzna implantu- większa średnica skutkuje wzrostem MMO,

•

głębokość nagwintowania śruby- im głębsze nagwintowanie, tym wyższy MMO,

•

rodzaj nagwintowania:
o

samo-gwintujące- potrzeba zastosowania niższego MMO,

o

samo-nawiercające- potrzeba zastosowania wyższego MMO.

Niezwykle ważnym aspektem w planowaniu biomechaniki leczenia ortodontycznego jest
nachylenie implantu do płaszczyzny podłoża. Siły ortodontyczne, pochodzące z łuków, sprężyn i innych
elementów aparatów, muszą być odpowiednio przyłożone w stosunku do punktu oporu implantu.
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Powinny być one opierane na MI pod kątem 90° do osi implantu [16]. Wykazano zdecydowanie gorsze
efekty przy 45° pomiędzy osią implantu a siłą pociągania (większe przemieszczenie implantu) [16].
W trakcie obciążania Mini-implantu siłami ortodontycznymi należy wziąć pod uwagę obrót implantu
wywołany pociąganiem. Uważa się, że obrót zgodny z kierunkiem wkręcania dodatkowo stabilizuje
śrubę w kości, natomiast przeciwny kierunek może spowodować obluzowanie oraz przedwczesną utratę
MI [1].

7. Ograniczenia w stosowaniu Mini-Implantów
7.1. Ograniczenia ogólne
Palenie papierosów
Pacjenci wypalający powyżej 10 papierosów dziennie mają ograniczone zdolności regeneracyjne
w procesie gojenia, wyższe ryzyko niepowodzenia w leczeniu implantologicznym oraz większą utratę
kości brzeżnej wokół tytanowych wszczepów. Niektórzy autorzy radzą zaprzestać palenia co najmniej
tydzień przed i 8 tygodni po zabiegu wszczepienia implantów [27].
Wiek
Wiek ma znaczenie w głównej mierze, jeśli rozpatrujemy implantacje u pacjentów przed
zakończonym okresem dojrzewania w regionie pośrodkowym podniebienia. Implantacja w tej okolicy
powinna być odroczona do zakończenia rozwoju kostnego (mineralizacja szwu podniebiennego). Ze
względu na wiek należy również uważać na grubość kości podniebiennej i ocenić ją przed implantacją
za pomocą diagnostyki CBCT [27].
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Umieszczenie implantu narusza integralność śluzówki oraz kości, w związku z czym zaleca się
profilaktykę antybiotykową u pacjentów z ryzykiem infekcyjnego zapalenia wsierdzia [27].
Cukrzyca
Implantacji MI powinno się unikać u pacjentów z niekontrolowaną insulinozależną cukrzycą,
ponieważ chorzy mają wysokie ryzyko wystąpienia zapalenia przyzębia oraz wykazują ograniczone
zdolności gojenia się ran. W cukrzycy kontrolowanej, reżim higieniczny jest kluczowy, ponieważ
pacjenci są skłonni do zapaleń dziąseł [27].
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
U pacjentów z tym schorzeniem brak jest przeciwwskazań poza przypadkiem zajęcia stawów
nadgarstka. Przekłada się to na trudności ze szczotkowaniem zębów i nitkowaniem, co może skutkować
periimplantitis [27].
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Farmakoterapie
Ograniczenia są powiązane z lekami, które utrudniają gojenie ran, mają wpływ na zdrowie dziąseł
oraz utrudniają leczenie ortodontyczne. Przykładowo, są to: bisfosfoniany, immunomodulatory, leki
przeciwpadaczkowe, leki przeciwpłytkowe i antykoagulanty [27].

7.2. Ograniczenia miejscowe
Zapalenie przyzębia
U pacjentów z zapaleniem przyzębia należy zmniejszyć nasilenie objawów choroby przed
rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz implantacją MI. Zapalenie toczące się w jamie ustnej jest
jednym z głównych czynników przyczyniających się do utraty MI [27].
Ograniczone otwieranie jamy ustnej
Implantacja oraz regularna higienizacja, może być utrudniona, a nawet niemożliwa u pacjentów
z ograniczonym otwieraniem jamy ustnej [27].
Radioterapia
Aby zwiększyć możliwości regeneracyjne po implantacji u pacjentów otrzymujących radioterapię,
należy rozważyć hiperbaryczną terapię tlenową. Terapia ta ma wpływ na naczyniowe komponenty
gojącej się tkanki, natomiast komponenty komórkowe regenerują się spontanicznie po zaprzestaniu
radioterapii [27].

8. Opieka post-implantacyjna
Ze względu na przerwanie ciągłości śluzówki przez MI, jama ustna ma ciągły kontakt
z środowiskiem wewnętrznym organizmu. Pacjent musi być świadomy stanu rzeczy oraz konieczności
przestrzegania o reżim higieniczny jamy ustnej [13]. Edukacja pacjenta w tym przypadku odgrywa
znamienną rolę oraz zaleca się profesjonalne czyszczenie odsłoniętych części implantów. Pozwoli to na
znaczną redukcje pozabiegowych infekcji [14]. Biofilm bakteryjny, który odkłada się na implancie,
może być czynnikiem spustowym w rozwoju periimplantitis. Badania wskazują na relatywnie wysoki
odsetek pacjentów, u których stwierdzono infekcję po implantacji MI. Wynosiła ona aż 10% [14]. Gdy
u pacjenta stwierdza się lekką infekcję, zaleca się płukankę antyseptyczną, ostrożne szczotkowanie,
natomiast w przypadku ciężkich stanów zapalnych należy zastosować antybiotyk [14]. Antybiotyki
można podawać systemowo jak i miejscowo. Miejscowa aplikacja uwzględnia użycie resorbowalnych
nanocząsteczek uwalniających doksycyklinę. Antybiotyki używane w periimplantitis to tetracyklina,
doksycyklina, amoksycylina, metronidazol, chlorowodorek minocykliny, cyprofloksacyna oraz
sulfonamidy z trimetoprimem [30].
Czynnikami sprzyjającymi stanom zapalnym jest niewystarczająca higiena jamy ustnej, szczególnie
w przypadkach lokalizacji MI w okolicy guza szczęki z utrudnionym dostępem dla zabiegów
indywidualnej higienizacji pacjenta [14]. Dodatkowo należy zaznaczyć, że środowisko w szczelinie
pomiędzy powierzchnią implantu a tkankami jest beztlenowe i umożliwia wzrost bakterii z grupy
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beztlenowców, które uważa się za czynnik spustowy w periimplantitis [14]. Masywny proces zapalny
ostatecznie może być głównym czynnikiem wskazującym na potrzebę usunięcia implantu, skutkując
niepowodzeniem kompleksowego leczenia.

9. Podsumowanie
Implantologia zaczęła powszechnie funkcjonować w ortodoncji dopiero od początku XXI wieku.
Dzięki wprowadzeniu nowej metody zakotwiczenia, ograniczenia w dotychczasowym planowaniu
leczenia zostały w dużej mierze zniwelowane. Od tej pory stosowanie Mini-implantów ortodontycznych
staje się coraz bardziej akceptowalne, co przynosi wymierne skutki w efektach leczenia bez stosowania
kompromisów oraz bez obawy o brak współpracy ze strony pacjenta. Ze względu na efekty uboczne
stosowania zakotwiczeń konwencjonalnych, zostają one zastępowane przez implanty. MI są
małoinwazyjne, bezpieczne, estetyczne i przede wszystkim efektywne.

Słowa kluczowe:
mini-implant, implant ortodontyczny, zakotwiczenie szkieletowe

Keywords:
mini-implant, orthodontic implant, temporary anchorage device, skeletal anchorage
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NIPT-nieinwazyjne badanie prenatalne: pomoc czy zagrożenie dla
diagnostyki prenatalnej?

Gabriela Nakwasińska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Abstrakt
Odkrycie wolnego DNA płodu obecnego w krwiobiegu matki umożliwiło rozpoczęcie nowej ery
w diagnostyce prenatalnej, która jest w pełni bezpieczna dla rozwijającego się dziecka oraz matki. Są to
badania genetyczne, charakteryzujące się bardzo wysoką czułością, oceniające ryzyko wystąpienia
u płodu konkretnych zespołów genetycznych.
Celem tej pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego prenatalnych badań nieinwazyjnych.
Przeanalizowano dostępne badania naukowe z bazy medycznej PubMed skupiając się na ocenie zalet
i wad nieinwazyjnych badań prenatalnych, prawidłowym rozumieniu wyniku testu oraz ocenie, jakie
zmiany zachodzą w poradnictwie genetycznym. Dokonano także analizy prac, których celem było
sprawdzenie stanu wiedzy lekarzy jak i pacjentów na temat nowych procedur. Prześledzono wypowiedzi
osób posiadających już dzieci z zespołem Downa, ciężarnych kobiet, uczniów.
Nieinwazyjne badania prenatalne są pomocne w określaniu kariotypu płodu. Są wiarygodnym
wynikiem charakteryzującym się bardzo wysoką czułością. Lekarze zalecają swoim pacjentkom
wykonanie tych badań, w związku z tym powinni systematycznie pogłębiać swoją wiedzę, aby być
w stanie udzielić pacjentkom kompetentnych, merytorycznych informacji. Społeczeństwo ma
pozytywny stosunek do wykonywania nieinwazyjnych testów prenatalnych - według wielu badań
rodzice czują się spokojniejsi znając już we wczesnym okresie ciąży stan swojego dziecka i cenią sobie
brak powikłań.

Abstract
The discovery of free blood DNA in the mother's bloodstream has enabled a new era in prenatal
diagnosis, which is completely safe for the developing child and mother. The genetic tests are
characterized by high sensitivity and are assessing the risk of fetus for the specific genetic syndromes.
The aim of this work was to review the literature regarding prenatal non-invasive tests. The available
scientific research from the PubMed medical database has been analyzed, focusing on the assessment
of the advantages and disadvantages of non-invasive prenatal tests, the correct understanding of the test
result and what changes they make in genetic counseling. An analysis of the work was also carried out,
the purpose of which was to check the physicians' knowledge about this method as well as patients using
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this service. The statements of students, pregnant women, people already having children with Down
syndrome have been followed.
Summarizing non-invasive prenatal tests are helpful in determining fetal karyotype. They are
a reliable result with very high sensitivity. Doctors recommend this test to their patients, however, due
to the recent appearance on the medical market, they should systematically deepen their knowledge to
be able to provide the patient with competent information. The society has a positive attitude towards
performing non-invasive prenatal tests - according to many tests, parents feel calmer knowing at the
early stage of pregnancy the condition of their child and appreciate the lack of complications.

1. Wprowadzenie
Nieinwazyjne testy prenatalne - NIPT, umożliwiają identyfikacje zaburzeń ilości chromosomów.
Badania identyfikują najczęściej występujące aneuploidie: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół
Patau, określają płeć dziecka, ponadto zaburzenia chromosomów płciowych: zespół Turnera, zespół
Klinefertera, trisomia chromosomu X, zespół Jacobsona. Wraz z postępem rozwoju metod, testy
informują o ryzyku wystąpienia konkretnych mikrodelecji: zespół DiGeorge, zespół Cri du-chat, 1p36,
zespół Angelmana, zespół Pradera-Williego, zespół Jacobsena, zespół Van der Wanda, 16p12.2-p.11.2,
2q33.1, a także zespołów monogenetycznych. NIPT umożliwiają wykrycie konfliktu serologicznego
między płodem a matką. Są to badania przesiewowe, które nie zastępują badań ultrasonograficznych
w pierwszym trymestrze ciąży. Pozwalają na bardzo wczesną diagnostykę – mogą być wykonywane już
w 10 tygodniu ciąży. Według rekomendacji i wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
(PTG) diagnostyka prenatalna w kierunki trisomii rozpoczyna się w 11 tygodniu ciąży. Diagnostyka
polega na wykonaniu „badania ultrasonograficznego między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży (CRL 45–
84mm) (...) oraz badania biochemicznego (test PAPP-A, test podwójny – ocena poziomu białka A
ciążowego oraz wolnej podjednostki beta hCG). Badania biochemiczne (test podwójny) powinny być
wykonywane wraz z oceną przezierności karku (NT)” [1]. Nieprawidłowe wyniki można zweryfikować
badaniami inwazyjnymi: amniopunkcją, biopsją trofoblastu lub kordocentozą, aby móc postawić
ostateczną diagnozę. „Kwalifikacja do diagnostyki prenatalnej pozwalające wykryć najczęściej
występujące wady rozwojowe oraz aberracje chromosomowe obejmuje wszystkie kobiety ciężarne bez
względu na wiek” według PTG [1].
Nieinwazyjne badania prenatalne zalecane są szczególnie pacjentkom z grup ryzyka ciąży
obciążonej wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia aberracji chromosomowej. Wykonać badanie
mogą jednak wszystkie pacjentki, również te u których nie występuje ryzyko, a chciałyby dowiedzieć
się o ewentualnych nieprawidłowościach w ilości chromosomów u ich dziecka. Jednakże takie działania
nie widnieją jako zalecane w rekomendacjach wydanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne:
„Aktualnie przesiewowe badanie genetyczne wykonywane na wolnym, płodowym DNA nie jest
powszechnie zalecane w ciążach niskiego ryzyka (...)” [2]. W Polsce są to badania odpłatne
wykonywane w placówkach diagnostyki genetycznej.
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2. Historia i rozwój
Wprowadzenie nieinwazyjnego badania prenatalnego na rynek medyczny w Hong-Kongu w sierpniu
2011 umożliwiło zaawansowaną technologicznie diagnostykę kariotypu płodu ukierunkowaną na
obecność aberracji chromosomowych. Badanie bardzo szybko rozprzestrzeniło się globalnie.
W październiku 2011 nieinwazyjne testy prenatalne był już dostępne w praktykach klinicznych w USA
i w krajach europejskich i do dziś jest badaniem, które w ponad 60 krajach na świecie, rekomendowane
jest przez specjalistów [3]. Opublikowane w 1997 roku badania w czasopiśmie Lancet o obecności
wolnego DNA płodu w krwioobiegu matki przyczyniły się do rewolucji w dziedzinie badań
prenatalnych [4]. Już w 2001 laboratoria w Wielkiej Brytanii oferowały nieinwazyjne testy prenatalne
do diagnostyki w kierunku wystąpienia konfliktu serologicznego. Jednak tego rodzaju diagnostyka nie
przyjęła się w Stanach Zjednoczonych. Po przeprowadzeniu ankiet korespondenci z USA wykazali,
odmienne opinie wśród społeczeństwa dotyczących wprowadzania unowocześnionych metod
diagnostyki prenatalnej. Zasugerowano, że zastąpienie obecnej profilaktyki konfliktu serologicznego
w ciąży na diagnostykę poprzez badanie wolnego DNA płodu dla grupy krwi wygeneruje większe
koszty bez zmiany na poprawę wyników [5].
Badania wolnego DNA płodu zwróciły ogromną, pozytywną uwagę środowiska ginekologicznego
położniczego. Wskaźnik wykrywalności (ang. Detection Rate, DR) wynosi 99,7% a fałszywie dodatni
wyniki (ang. FP) wynoszą 0,04 % dla trisomii 21. Bardzo zbliżone wyniki otrzymano w przypadku
trisomii 18: DR 97,9%, FP- 0,04%, a dla trisomii 13 DR-99%, FP-0,04% [6]. Porównując je z obecnymi
protokołami nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej opartej na badaniu ultrasonograficznym i badaniu
biochemicznym surowicy ciężarnej w 11+0-13+6, wskaźnik wykrywalności wynosi 95%, natomiast
odsetek wyników fałszywie pozytywnych 3% [5]. W przypadku pozytywnego wyniku w kierunku
aberracji chromosomowych zalecane jest wykonanie badań inwazyjnych takich jak amniopunkcja czy
biopsja trofoblastu, które niosą niewielkie 0,5-1% ryzyko poronienia [7]. Rekomendacje Zespołu
Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki
Człowieka „zalecają przeprowadzenie przesiewowego badania genetycznego na wolnym płodowym
DNA u ciężarnych, gdy ryzyko wyliczone w oparciu o wynik badania przesiewowego pierwszego
trymestru wynosi pomiędzy 1:100 do 1:1000” [2]. Istotna jest wiedza, że są to badania jedynie
przesiewowe i służą do oceny ryzyka występowania zespołów genetycznych, nie stanowią ostatecznej
diagnozy. Lekarze proponujący badania zobligowani są poinformować o tym pacjentkę, jak i również
o ryzyku otrzymania wyników fałszywych ujemnych i fałszywych dodatnich lub braku wyniku
z powodu np. zbyt małej frakcji płodowego DNA, które może być spowodowane m.in. wyższą wagą
matki [8]. W przypadku ciąży wielopłodowej nie powinno proponować się wykonywania badania
wolnego DNA płodu. Zawsze przed nieinwazyjnym badaniem prenatalnym należy wykonać badanie
ultrasonograficzne, dzięki któremu możliwe będzie ustalenie liczby płodów i dokładnego wieku
ciążowego.
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3. Technika badania i odczyt wyniku
Krążące wolne DNA płodu we krwi matki pochodzi głównie z komórek trofoblastycznych i jego
wartości obecne już w 9 i 10 tygodniu ciąży są wystarczające do przeprowadzenia nieinwazyjnych
badań genetycznych. Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Genetyki Człowieka zaleca więc „wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych
pomiędzy 10 a 15 tygodniem ciąży (…), możliwe jest jednak przeprowadzenie badania na dalszych
etapach ciąży” [2]. Średni procent wolnego DNA płodu w krwioobiegu matki to 11-13,4%. Badania
wskazują na proporcjonalną zależność wolnego DNA płodu do wieku ciążowego i odwrotnie
proporcjonalną do wagi matki [8]. Kilka godzin po porodzie wolne DNA płodu nie jest już obecne
w krwioobiegu matki [9]. Zdecydowana większość ciężarnych kobiet po 10 tygodniu ciąży posiada
odpowiednią ilość wolnego DNA płodu, aby przeprowadzić wiarygodne badanie, należy jednak
dokładnie określić wiek ciążowy zwłaszcza na początku, aby być w posiadaniu odpowiednio wysokiego
odsetka wolnego DNA płodu. Wysoka masa ciała jest podstawową przyczyną niskiej wartości wolnego
DNA płodu, dlatego w takich przypadkach badanie nie będzie wiarygodne. Aby otrzymać miarodajne
badanie kliniczne odsetek wolnego DNA płodu w pobranej próbce powinien wynosić 4% [8].
W przypadku zbyt niskiej frakcji wolnego DNA płodu należy powtórzyć badanie. Materiał uzyskuje się
poprzez pobranie krwi jak do morfologii, więc jest ono bezpieczne zarówno dla dziecka jak i matki, nie
ma ryzyka poronienia jak w przypadku badań prenatalnych inwazyjnych.
Nowatorskie badanie wolnego DNA płodowego można przeprowadzić wieloma technikami.
Obecnie najczęściej stosowane to cyfrowe PCR, technika sekwencjonowanie DNA, technika
polimorfizm pojedynczego genu [10]. Wciąż pojawiają się nowe publikacje odnośnie stosowania
wysoko specjalistycznych badań. W Polsce dostępne są następujące testy: Harmony, NIFTY, NIFTY +
panel rozszerzony, Panel NeoBona, Panel NeobonaAdvance, Panel NeobonaAdvance+, MaterniT 21
Plus, MaterniT GENOME, VisibiliT, PANORAMA: panel podstawowy, rozszerzony, pełny. Testy te
różnią się w zakresie badania a także pod względem cenowym. Koszt badania znajduje się w granicach
1700- 2600 zł. Są to badania nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nawet dla kobiet
o podwyższonym ryzyku ciąży obciążonej wadami genetycznymi. Rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży
o przebiegu prawidłowym zalecają „wykonanie badania wolnego DNA płodu tylko kobietom z grupy
pośredniego ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej 21, 18, 13 tylko wtedy, gdy nie wykryto
żadnych nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym” [11]. Nieinwazyjne badania prenatalne są
już refundowane w niektórych miejscach na świecie. Firmy ubezpieczeniowe oferują tę możliwość
w wybranych prowincjach Kanady oraz w Stanach Zjednoczonych. W Europie badanie refundowane
jest w Danii, Francji, Holandii oraz Szwajcarii. Refundacja zawsze dotyczy pacjentek o podwyższonym
ryzyku aberracji chromosomowej u płodu. Belgia jest jedynym krajem na świecie, gdzie badanie to jest
refundowane jako test pierwszego wyboru lub podstawowy [12].
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Bardzo szybką rewolucję testów NIPT zawdzięcza się ich wysokiej czułości i swoistości.
Nieprawidłowe wyniki także się zdarzają. Otrzymanie fałszywie dodatnich wyników i fałszywie
ujemnych

wyników w odniesieniu do aberracji chromosomowych

jest

możliwe

również

w obowiązujących wytycznych nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej I trymestru to jest: testu
biochemicznego - test podwójny, czyli ocena poziomu białka A ciążowego oraz wolnej podjednostki
beta hCG połączonego z oceną przezierności karku [1]. W obecnych rekomendowanych badaniach
wyniki fałszywe dodatnie możemy otrzymać w wyniku wady serca, przepukliny przeponowej,
przepukliny pępkowej, zespołu braku pępowiny, wad szkieletu oraz niektórych zespołów genetycznych
między innymi: wrodzony przerost nadnerczy, sekwencją deformacyjną akinezji płodu, zespół
Noonana, zespół Smitha-lemli-Opitza i rdzeniowy zanik mięśni [13]. U kobiet, które zaszły w ciąże
poprzez procedurę wspomaganego rozrodu (IVF, IVF-ICSI, GIFT, ZIFT) oraz u tych które przyjmują
specyficzne antybiotyki, leki antyretrowirusowe, leki immunosupresyjnej, antydepresanty, leki
przeciwastmatyczny czy hormony występuje ryzyko otrzymania fałszywie dodatnich wyników [14].
Ryzyko otrzymania wyniku fałszywie ujemnego wiąże się z kompetencjami sonografisty
przeprowadzającym

badanie

ultrasonograficzne,

ustaleniem

dokładnego

wieku

ciążowego,

poronieniem, ciążą ektopową.
Z kolei odczyt wyników nieinwazyjnego badania prenatalnego – poprzez analizę wolnego DNA
płodu i występowanie ryzyka wyników fałszywie dodatnich związane jest z mozaikowatością łożyska
[15, 16]. Pomimo, że materiał genetyczny tkanki łożyskowej i płodowej jest identyczny w większości
ciąż, nie zawsze nieinwazyjne badania prenatalne będą przedstawiać wyniki odpowiadające
prawdziwemu kariotypowi płodu. Ponadto możemy otrzymać fałszywe dodatnie wyniki, gdy istnieje
mozaikowatości chromosomów matczynych, różna liczby kopii DNA matki i po przeszczepieniu
narządu matki od męskiego dawcy [17]. W literaturze opisane zostały także 2 przypadki, gdy uzyskanie
fałszywie dodatniego wyniku oznaczało obecność komórek rakowych u matki [18]. W obu tych
przypadkach kobiety były zdrowe, przebieg ciąży był prawidłowy jednak wykryto obecność aneuploidii
w trakcie badania NIPT. Na uzyskanie wyniku fałszywie ujemnego ma wpływ: otyłość ciężarnej, niska
frakcja wolnego DNA płodu, zespół znikającego płodu, nieodpowiednie przechowywanie próbki krwi
pobranej od matki [19].

4. Przegląd badań
W związku z nieustannym rozwojem tej nowoczesnej metody zostały przeprowadzone ankiety
wśród personelu medycznego w Kanadzie mające na celu sprawdzenie aktualnej wiedzy i nastawienia
lekarzy wobec badania wolnego DNA płodu. Badania wykazały, że wiedza jest niepełna na temat
możliwości i ograniczeń NIPT [20]. Jest to potencjalny problem, który wpływa na podjęcie świadomej
zgody przez pacjentkę, która mogła być w niepełny sposób poinformowana na temat nieinwazyjnych
badań prenatalnych. Rzeczą pierwszorzędną powinny być szkolenia i kształcenie personelu
medycznego na temat badań wolnego DNA płodu w krwioobiegu matki.
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Na uaktualnianie protokołów i strategii poradnictwa genetycznego ważny wpływ ma opinia
publiczna na temat tego nowoczesnego badania screeningowego. Retrospektywnie przebadano 94
uczestniczek, które w okresie ciąży korzystały z poradnictwa genetycznego, a także wykonały
nieinwazyjne badania prenatalne. Ujemne wyniki badania miały znaczący wpływ na spokojny dalszy
przebieg ciąży, bez większych obaw o wystąpienie konkretnych zespołów genetycznych. Jednocześnie
wykazano, że kobiety posiadające przynajmniej 4-letnie wykształcenie zdobyte w college’u były
bardziej skłonne zrozumieć, że negatywny wynik nie daje całkowitej pewności o braku aberracji
chromosomowych w porównaniu do kobiet, które tego wykształcenia nie posiadały [21].
W Holandii w 2016 roku zostały przeprowadzone badania wśród rodziców dzieci z zespołem
Downa. Praca miała na celu zebranie doświadczeń i osobistych przeżyć rodziców na temat
nieinwazyjnej diagnostyki w kierunki trisomii 21 chromosomu. Uczestnicy zwrócili uwagę na
bezpieczeństwo, dokładność oraz szybki czas uzyskania informacji na temat ryzyka wystąpienia
aberracji chromosomowej. Niektórzy uważali, że przeprowadzanie nieinwazyjnych testów prenatalnych
przyczyni się do piętnowania choroby jakim jest zespół Downa. Zwracali uwagę, że może to wpłynąć
na zwiększenie liczby terminacji ciąż. Ich obawy skupiały się na jakości życia nienarodzonych jeszcze
dzieci z zespołem Downa, ich akceptacji w społeczeństwie i trudnościach z jakimi będą musieli się
zmagać z powodu swojej choroby [22].
W Szwecji przeprowadzone zostało kohortowe badanie określające stosunek ciężarnych kobiet do
możliwości skorzystania z nieinwazyjnych badań prenatalnych. W badaniu wzięło udział 1003 kobiet.
Zdecydowana większość ankietowanych uważała badania za dobrą opcje, która wniesie informację na
temat statusu genetycznego ich dziecka. Ponad połowa ciężarnych kobiet wiedziała o istnieniu
nieinwazyjnych badaniach prenatalnych wcześniej i wykazywała chęć wykonania ich. Niepokój
o zdrowie dziecka był głównym powodem do wykonania przesiewowych badań prenatalnych.
Ankietowane mamy również decydowały się na test po to, aby uzyskać jak najwięcej informacji na
temat swojego dziecka. Większość kobiet – prawie 80% wolałaby otrzymać informację o wyniku testów
ustnie [23].
Ludzie są pozytywnie nastawienie do nieinwazyjnych badań prenatalnych. Entuzjastyczne
nastawienie tłumaczą wczesnym dostarczeniem informacji na temat anomalii chromosomowych,
wysokiej dokładności i braku ryzyka utracenia ciąży związanej z procedurą przeprowadzonego badania.
Są to ważne informacje dla kobiet w ciąży, a także ich partnerów. Są grupy osób, które uważają, że
poszerzenie dostępu do nieinwazyjnych badań prenatalnych może spowodować wzrost procedur
terminujących ciążę [24]. Celem jednego z badań w Szwecji było sprawdzenie stosunku i wiedzy
uczniów liceum w Sztokholmie – myśląc o nich jako o przyszłych rodzicach. Przeprowadzono ankietę
wśród 305 studentów, większość z nich uznała nieinwazyjne badania prenatalne za dobre i chciałaby
skorzystać z możliwości wykonania testu w przyszłości. Ogromna większość uczniów chciała uzyskać
więcej informacji na temat testu NIPT niż posiadali do momentu przeprowadzonego ankietowego
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badania. W przyszłości, potencjalni rodzice woleliby zostać poinformowani o wynikach badań
w bezpośredniej rozmowie z lekarzem, a nie otrzymywać ich w formie papierowej [25].

5. Podsumowanie
Badania wolnego DNA płodu z krwioobiegu matki są ogólnie pozytywnie przyjęte w środowisku
medycznym. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie informacji o zmianach w kariotypie płodu, które mogą
być

spowodowane

aberracjami

chromosomowymi,

chorobami

genetycznymi

związanymi

z chromosomem płci, chorobami monogenowymi, a także mikrodelecjami. Odpowiadając na zadane na
samym początku pytanie, nieinwazyjne badania prenatalne są z całą pewnością pomocne w diagnostyce
prenatalnej, o czym świadczą przedstawione powyżej wyniki prześledzonych badań. Cieszą się dużym
uznaniem wśród mam oraz ich partnerów, zapewniając im informacje o zdrowiu ich dziecka na
wczesnym etapie ciąży. Pacjenci chętnie korzystają z możliwości wykonania nieinwazyjnych badań
prenatalnych w związku na ich wysoką czułość oraz bezpieczeństwo w trakcie badania dla dziecka
i matki. Lekarze specjaliści w dziedzinie ginekologii zalecają wykonywanie badań w przypadku ciąż
o podwyższonym ryzyku wystąpienia aberracji chromosomowych u płodu. Jednocześnie podkreślając,
że są to badania przesiewowe, nie dające całkowitej pewności o stanie zdrowia dziecka. Kobiety zdają
się rozumieć istotę nieinwazyjnych badań prenatalnych i znaczenie ujemnych i dodatnich wyników.
Nieinwazyjne badania prenatalne przynoszą znaczące korzyści osobom w ciąży, ale mogą również być
związane

z potencjalnymi

problemami

wynikającymi

z obciążenia

psychicznego

rodziców

rozwijającego się dziecka. Generalnie badanie wolnego DNA płodu w krwiobiegu matki ma wiele
pozytywnych składowych: wysoka wiarygodność, nieinwazyjność, mały odsetek wyników
nieprawidłowych. Wysoki koszt badania i brak refundacji uniemożliwia niektórym kobietom
wykonanie go. Jednak patrząc jak szybko zyskało ogólne poparcie społeczeństwa i rozprzestrzeniło się
na świecie, można liczyć na pozytywne zmiany w tym zakresie.

Słowa kluczowe:
nieinwazyjne testy prenatalne, diagnostyka prenatalna, aberracje chromosomowe

Keywords:
Non-invasive prenatal test, prenatal diagnosis, chromosome aberrations
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Abstrakt
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA; granulomatosis with polyangiitis) jest rzadką,
autoimmunologiczną chorobą dotyczącą naczyń małego i średniego kalibru, zwłaszcza w obrębie
górnych i dolnych dróg oddechowych. Podczas ostrej fazy GPA może dojść do rozwoju zespołu ostrej
niewydolności oddechowej (ARDS; acute respiratory distress syndrome), który prowadzi do obrzęku
płuc uniemożliwiającego wystarczającą wymianę gazową. ARDS początkowo jest leczone
z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej i farmakoterapii. Gdy metody te nie skutkują poprawą stanu
pacjenta, można rozważyć implementację układu pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO;
extracorporeal membrane oxygenation). ECMO jest urządzeniem, które pobiera poprzez kaniulę żylną
odtlenowaną krew z ciała pacjenta, pompuje ją przez oksygenator, w którym dochodzi do wymiany
gazowej, po czym oddaje utlenowaną krew z powrotem do ciała pacjenta. Dwa podstawowe rodzaje
ECMO to: ECMO żylno-żylne (VV ECMO; venovenous ECMO) stosowane w przypadku
niewydolności oddechowej, oraz ECMO żylno-tętnicze (VA ECMO; veno-arterial ECMO) stosowane
w przypadku niewydolności serca i /lub niewydolności oddechowej. Ponieważ, prowadzenie pacjenta
na wsparciu ECMO wymaga dużej wiedzy i szerokiego zespołu specjalistów, powinno być ono
wdrażane jedynie w ośrodkach z dużym doświadczeniem.

Abstract
Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a rare, autoimmune disease of small- and medium-sized
blood vessels, especially in the upper and lower respiratory tract. During acute phase of GPA, acute
respiratory distress syndrome (ARDS) may develop, which leads to pulmonary edema that prevents
sufficient gas exchange. ARDS is initially treated with mechanical ventilation and pharmacotherapy. If
these methods do not improve the patient's condition, the implementation of the extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO) system can be considered. The ECMO is a device that takes the
deoxygenated blood out of the patient's body through the venous cannula, pumps it through an
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oxygenator in which the gas exchange takes place, and then returns the oxygenated blood back to the
patient's body. The two basic types of ECMO are: venovenous ECMO (VV ECMO) used for respiratory
failure, and veno-arterial ECMO (VA ECMO) used for heart failure and/or respiratory failure. Because
the management of a patient on ECMO support requires a lot of knowledge and a wide team of
specialists, it should be implemented only in centers with extensive experience.

1. Wprowadzenie
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA; granulomatosis with polyangiitis), znana dawniej
jako ziarniniakowatość Wegenera, jest autoimmunologicznym zapaleniem naczyń małego i średniego
kalibru przebiegającym z obecnością przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie neutrofilów
(ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) [1]. Według ustaleń International Chapel Hill
Consensus Conference 2012, GPA jest definiowane jako martwicze, ziarniniakowe zapalenie górnych
i dolnych dróg oddechowych wraz z martwiczym zapaleniem naczyń małego i średniego kalibru [2].
Kłębuszkowe zapalenie nerek występuje co prawda często, niemniej nie jest kluczowe dla rozpoznania
[3]. GPA jest rzadką chorobą. Roczna zachorowalność wynosi 5-10 przypadków/mln mieszkańców
z podobną częstością wśród kobiet i mężczyzn [4]. Bardzo rzadko dotyczy dzieci i młodych dorosłych
[5]. Należy jednak zaznaczyć, że zachorowalność jest wyraźnie większa wśród populacji rasy
kaukaskiej, zwłaszcza krajów Europy Północnej [4-6]. Diagnoza ma zwykle miejsce między 45. a 60.
rokiem życia [3]. Podczas ostrej fazy choroby u pacjenta mogą wystąpić objawy ogólne, a wśród nich
zwłaszcza gorączka, złe samopoczucie, zaburzenia łaknienia oraz bóle mięśni i stawów [1]. Do objawów
związanych z dolnymi drogami oddechowymi należą kaszel, duszność, stridor, zapalenie opłucnej,
wysięk opłucnowy, krwotoki płucne oraz niewydolność oddechowa [7]. Lekami stosowanymi
w leczeniu ostrej fazy choroby są cyklofosfamid, rytuksymab oraz glikokortykosteroidy [1]. Średni czas
przeżycia pacjenta z nieleczoną, uogólnioną GPA wynosi 5 miesięcy. Zgon najczęściej następuje
w wyniku

niewydolności

oddechowej

lub

niewydolności

nerek.

Stosowane

obecnie

leki

immunosupresyjne znacząco poprawiają rokowanie pacjenta, wydłużając czas przeżycia od momentu
rozpoznania o niemal 22 lata [8].
U pacjentów w ostrej fazie GPA może dojść do rozwoju zespołu ostrej niewydolności oddechowej
(ARDS; acute respiratory distress syndrome) stanowiącego stan zagrożenia życia. Według definicji
berlińskiej z 2012 roku o rozpoznaniu ARDS decydują następujące kryteria: 1) czas wystąpienia; 2)
nieprawidłowości w badaniach obrazowych płuc; 3) obrzęk płuc, który nie może być w pełni
wyjaśniony niewydolnością serca lub przewodnieniem; 4) utlenowanie krwi tętniczej oceniane na
podstawie ilorazu ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2) i zawartości tlenu w mieszaninie wdechowej
(FiO2) przedstawionej w postaci ułamka dziesiętnego podczas wentylacji mechanicznej płuc [9]. Na
podstawie wartości tego stosunku (PaO2/FiO2) wyróżnia się ARDS: łagodny, umiarkowany lub ciężki.
ARDS początkowo jest leczony z wykorzystaniem standardowych metod terapeutycznych, do których
zalicza się m.in. wentylację mechaniczną, farmakoterapię poprawiającą wydolność krążeniową
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i oddechową, czy też stosowanie metody prone position. Metoda prone position polega na zmianie
ułożenia ciała pacjenta z pozycji grzbietowej (supine position) na pozycję brzuszną (prone position),
przez co dochodzi do poprawy oksygenacji u pacjentów z ARDS.
W sytuacji, gdy standardowe leczenie nie jest wystarczające, a stan pacjenta ulega ciągłej
destabilizacji, można rozważyć wykorzystanie zaawansowanych metod wsparcia pozaustrojowego.
Metodą taką jest pozaustrojowa oksygenacja krwi (ECMO; extracorporeal membrane oxygenation).

2. Pozaustrojowa oksygenacja krwi
ECMO jest urządzeniem, którego rola polega na pobieraniu z ciała pacjenta krwi odtlenowanej przez
kaniulę żylną, pompowaniu jej do oksygenatora, w którym zachodzi wymiana gazowa, i następnie
odprowadzaniu utlenowanej krwi do ciała pacjenta przez kaniulę żylną – ECMO żylno-żylne (VV
ECMO; venovenous ECMO) – lub kaniulę tętniczą – ECMO żylno-tętnicze (VA ECMO; veno-arterial
ECMO). VV ECMO zastępuje funkcje płuc, podczas gdy VA ECMO – zarówno funkcje płuc, jak i serca
[10]. Zatem ogólnymi wskazaniami do zastosowania ECMO będą ciężka niewydolność oddechowa
i /lub niewydolność krążeniowa, które nie odpowiadają na zastosowane standardowe metody
terapeutyczne [11]. Według danych zawartych w raporcie Extracorporeal Life Support Organization
(ELSO), w 2018 roku zarejestrowano 10 423 przypadki wykorzystania ECMO, spośród których 44,5%
wynikało ze wskazań kardiologicznych, 39% – ze wskazań oddechowych, a 16,5% stanowiło
wykorzystanie w przebiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zalecenia i wytyczne Zespołu ds.
Terapii ECMO Żylno-Żylnym opublikowane w 2017 r. podają, że podstawowym kryterium wdrożenia
VV ECMO jest spełnienie kryteriów berlińskiej definicji ciężkiego ARDS [9] oraz co najmniej jednego
z następujących: a ) PaO2/FiO2 < 80 przez co najmniej 3 godziny pomimo VT 6 ml/kg i PEEP ≥ 5 cm
H2O i stosowania rekrutacji pęcherzyków płucnych; b) pH < 7,25 przez co najmniej 3 godziny [11].
Najczęstszymi wskazaniami do zastosowania VA ECMO są wstrząs kardiogenny, ostre zapalenie
mięśnia sercowego, zawał serca, kardiomiopatia, przedawkowanie leków oraz jako wsparcie po operacji
kardiochirurgicznej lub transplantacji serca [12, 13]. Monitorowanie i badania wykonywane przed
zgłoszeniem chorego do leczenia z wykorzystaniem ECMO powinno obejmować: pulsoksymetrię,
ocenę równowagi kwasowo-zasadowej krwi tętniczej, bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar
ośrodkowego ciśnienia żylnego, ocenę parametrów funkcji nerek, oznaczanie stężeń markerów
martwicy mięśnia sercowego i mleczanów, ocenę parametrów wentylacji, a także diagnostykę obrazową
(USG jam opłucnowych oraz zdjęcie RTG klatki piersiowej, przy czym do radiologicznej oceny płuc
preferowana jest tomografia komputerowa) [11]. Przeciwwskazania są takie same zarówno dla VV
ECMO, jak i VA ECMO. Przeciwwskazania bezwzględne to m.in. ciężka choroba układowa
o niepomyślnym rokowaniu, poważne nieodwracalne uszkodzenie centralnego układu nerwowego,
encefalopatia, marskość wątroby z wodobrzuszem, nowotwór złośliwy o złym rokowaniu, krwawienie
wewnątrzczaszkowe i inne bezwzględne przeciwwskazania do antykoagulacji. Do przeciwwskazań
względnych należą: wiek powyżej 70 lat, AIDS, masa ciała powyżej 150 kg. [11].
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Prezentowany poniżej opis przypadku dotyczy młodego mężczyzny z nierozpoznaną wcześniej
ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, która była przyczyną rozwinięcia ciężkiego ARDS
wymagającego zastosowania pozaustrojowej oksygenacji krwi.

3. Opis przypadku
24-letni pacjent bez istotnego wywiadu chorobowego przeszedł incydent przypominający infekcję
ucha środkowego i zatok z hospitalizacją w oddziale laryngologicznym, skąd został wypisany do domu
z niewielką poprawą. Po krótkim pobycie w domu kolejny raz został przyjęty do szpitala z powodu
duszności – w wykonanym zdjęciu radiologicznym stwierdzono rozległe, obustronne zacienienia obu
dolnych pól płucnych. Postawiono robocze rozpoznanie obustronnego zapalenia płuc i rozpoczęto
antybiotykoterapię. Pomimo stosowanego leczenia stan pacjenta nie poprawiał się. Wykonano
bronchoskopię i biopsję płuca, stwierdzając obraz nasilonego krwawienia do pęcherzyków płucnych.
Ze względu na pojawienie się cech niewydolności oddechowej, pacjenta przekazano do oddziału
intensywnej terapii, gdzie po kilkunastu godzinach zaszła konieczność wykonania intubacji
i rozpoczęcia wentylacji mechanicznej. Pomimo tych działań, stan pacjenta nadal się pogarszał — przy
agresywnej wentylacji 100% tlenem pojawiła się głęboka hipoksemia (PaO2 35 mm Hg) z towarzyszącą
retencją CO2. Pojawiły się też cechy niestabilności układu krążenia i zagrożenie nagłym zgonem
z powodu hipoksemii. Ponieważ stan pacjenta nie pozwalał już na konwencjonalny transport z użyciem
respiratora, z Śląskiego Centrum Chorób Serca wysłano na miejsce zespół składający się
z kardiochirurga, anestezjologa i perfuzjonisty (mobilny zespół ECMO). W trybie ratunkowym, metodą
przezskórną założono kaniule do żyły szyjnej wewnętrznej prawej i żyły udowej prawej, rozpoczynając
tym samym na miejscu technikę pozaustrojowej oksygenacji krwi w konfiguracji żylno-żylnej (VV
ECMO). Następnie chorego przetransportowano specjalną karetką na wspomaganiu ECMO do Oddziału
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (OIT SCCS).
W momencie przyjęcia do oddziału był stabilny krążeniowo ze skrajną niewydolnością oddechową.
Pełne wspomaganie żylno-żylnym ECMO umożliwiło stopniowe ustabilizowanie układu krążenia
i uzyskanie zadowalających parametrów wymiany gazowej. Z uwagi na niejasny obraz choroby
i nieznany czynnik etiologiczny, pobrano zarówno materiał na badania bakteriologiczne, jak i surowicę
na oznaczenie poziomów przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (c-ANCA i p-ANCA), a do
leczenia włączono zarówno szerokospektralną antybiotykoterapię i leki przeciwgrzybicze, jak również
immunosupresję (wysokie dawki glikokortykosteroidów). W związku z ujemnymi wynikami posiewów
i niskimi poziomami prokalcytoniny oraz znacznie podwyższonymi wartościami c-ANCA (przy
prawidłowych wartościach p-ANCA), po konsultacjach z kilkoma innymi klinikami postawiono
robocze rozpoznanie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. Z uwagi na brak doświadczeń z tego
rodzaju zespołem chorobowym wymagającym ECMO, podczas prowadzenia leczenia konsultowano się
wielokrotnie z konsultantami kierującymi ECMO Centre w Wielkiej Brytanii. Rozpoczęto stopniową
deeskalację antybiotykoterapii, kontynuując podaż sterydów z dodatkowym podaniem jednorazowo 1 g
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cyklofosfamidu dożylnie. Nie uzyskiwano poprawy stanu radiologicznego płuc, w związku z czym
zwiększono dawkę sterydów do 1 g metyloprednizolonu dożylnie i rozpoczęto powtarzane zabiegi
plazmaferezy, co przyniosło efekt w postaci stopniowej poprawy obrazu radiologicznego i zwiększenia
podatności płuc. W 8. dobie wspomagania ECMO, pomimo heparynizacji, zdecydowano się na
bronchoskopię, podczas której usunięto liczne skrzepy krwi blokujące całkowicie oskrzela główne
i segmentarne. W kolejnych dobach obserwowano ciągłą poprawę parametrów wentylacji.
Kontynuowano leczenie wysokimi dawkami sterydów. Wykonano też łącznie osiem zabiegów
plazmaferezy. Obserwowano miernie nasiloną hemolizę w moczu, a także cechy niewydolności nerek,
co spowodowało konieczność przejściowego stosowania terapii nerkozastępczej (hemodiafiltracja).
Przez cały czas wspomagania z użyciem ECMO pacjent wymagał bardzo dużych dawek środków
sedatywnych, analgetycznych i zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane. Wszelkie próby
zmniejszania sedacji skutkowały natychmiastowym pojawianiem się prób oddechu własnego, co
natychmiast powodowało niestabilność hemodynamiczną, zasysanie się kaniul ECMO i incydenty
głębokiej desaturacji. Po 13 dobach stosowania ECMO zdecydowano się na ponowną bronchoskopię,
a następnie stopniowo obciążono chorego oddechem z respiratora i zatrzymano wspomaganie ECMO.
Uzyskano zadowalające parametry wymiany gazowej. W kolejnej dobie u pacjenta wykonano planowo
tracheostomię metodą małoinwazyjną i rozpoczęto proces wychodzenia z sedacji, co rozpoczęło ostatni
etap leczenia pacjenta. W okresie wychodzenia pacjenta z sedacji obserwowano stopniowy powrót
świadomości, ale jednocześnie ogromnie nasiloną reakcję adrenergiczną. Po jej opanowaniu rozpoczęto
rehabilitację czynną i bierną oraz karmienie drogą doustną. W uzyskanych posiewach z drzewa
oskrzelowego wyhodowano Acinetobacter baumannii wrażliwy wyłącznie na kolistynę, a kilka dni
później — drobnoustroje atypowe (Chlamydia). Do leczenia włączono kolistynę, a następnie
klarytromycynę. W 26. dobie pobytu w OIT SCCS usunięto rurkę tracheostomijną, rozszerzono dietę
do pełnej i rozpoczęto pionizację. Pacjent wciąż wykazywał cechy stopniowo ustępującej polineuropatii
stanu krytycznego, co było związane z przebytym krytycznym stanem ogólnym, a także stosowanym
przez wiele dni zwiotczeniem mięśni poprzecznie prążkowanych, w związku z czym jego siła
mięśniowa była dość istotnie osłabiona. Pacjent kontynuował rehabilitację, a także odbywał próby
chodzenia w asyście rehabilitantów. Pozostawał wydolny krążeniowo (na zmniejszanych dawkach
leków kontrolujących nadciśnienie tętnicze) oraz wydolny oddechowo. Wymagał jedynie minimalnej
tlenoterapii biernej przez maskę (1-2 l/min.). Po 33 dobach pobytu w OIT SCCS chorego przekazano
do dalszego leczenia w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii w Zabrzu.

4. Dyskusja
Etiologia GPA może być związana z czynnikami zakaźnymi, środowiskowymi, chemicznymi,
toksycznymi lub farmakologicznymi u osób genetycznie predysponowanych do tej choroby
autoimmunologicznej [4]. U 80% chorych występują ANCA przeciwko proteinazie 3 (c-ANCA;
cytoplasmic anti-neutrophil cytoplasmic antibody), u 10% - ANCA przeciwko mieloperoksydazie (p-
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ANCA; perinuclear anti-neutrophil cytoplasmic antibody), a u niewielkiego odsetka pacjentów ANCA
nie będą w ogóle występować [14]. Biopsja ma wartość diagnostyczną, ale jest zazwyczaj wykonywana,
gdy badania w kierunku ANCA są niepewne lub niediagnostyczne [8]. c-ANCA są specyficzne dla
GPA, natomiast p-ANCA mogą występować w przebiegu różnych chorób, takich jak nieswoiste
zapalenia jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, czy autoimmunologiczne zapalenie wątroby [8].
W opisywanym przypadku GPA zostało rozpoznane właśnie na podstawie specyficznych dla tej
jednostki chorobowej przeciwciał c-ANCA.
Należy podkreślić, że ECMO nie jest w stanie wyleczyć niewydolnych narządów – daje jedynie
pacjentowi cenny czas, który jest konieczny do regeneracji tych narządów, podczas gdy równocześnie
prowadzone jest leczenie przyczynowe choroby odpowiedzialnej za stan ciężkiej dysfunkcji. Wynika
więc z powyższego, że metoda ta może być wdrożona jedynie w sytuacji, gdy choroba podstawowa,
która spowodowała skrajnie ciężką niewydolność narządową, ma charakter odwracalny [15]. Wśród
chorób mogących spowodować niewydolność oddechową, istnieją takie, których ostra faza trwa krótko,
co przekłada się na duże szanse przywrócenia stabilności funkcji oddechowych u pacjentów
prowadzonych na ECMO. Przykładem takiej choroby jest GPA [15].
Zastosowanie ECMO wiąże się oczywiście z ryzykiem wystąpienia różnych powikłań, wśród
których najczęstsze są krwawienia [16]. Celem zmniejszenia prawdopodobieństwa narażenia pacjenta
na rozwój zagrażających życiu powikłań podczas wsparcia ECMO, stworzono wiele skal
predykcyjnych. W przypadku VV ECMO najczęściej stosowaną skalą jest RESP score, natomiast dla
VA ECMO – SAVE score. Należy jednak zaznaczyć, że skale te nie stanowią kryteriów wdrożenia
ECMO. Są jedynie narzędziem pomocnym w ocenie, czy zastosowanie tej inwazyjnej metody będzie
wiązało się z osiągnięciem odpowiednich korzyści u danego pacjenta.
W przytoczonym opisie przypadku, pierwszy etap wdrożenia ECMO był szczególnie trudny,
ponieważ wymagał wyjazdu specjalnego zespołu do innego szpitala i transportowania pacjenta do
ośrodka ECMO. Proces takiego transportu jest złożonym przedsięwzięciem. Mimo tego, że mogą
wystąpić pewne zdarzenia niepożądane, to kaniulowanie pacjenta przed transportem i transportowanie
go na ECMO do ośrodka ECMO może w rzeczywistości być bezpieczniejsze niż transportowanie
pacjenta do ośrodka referencyjnego w celu kaniulacji [17]. W przypadku omawianego pacjenta, stan był
na tyle ciężki, że właściwym i bezpieczniejszym wyborem było wysłanie do pacjenta specjalistycznego
zespołu ECMO. Zgodnie z wytycznymi ELSO, jeżeli szacuje się, że czas trwania opieki na trasie
przekroczy 3–4 godziny transportem lądowym, należy rozważyć transport lotniczy. Z kolei ze względu
na odległość pomiędzy ośrodkiem ECMO a innym szpitalem, preferowanym środkiem transportu
będzie: transport lądowy (gdy odległość wynosi do 400 km), helikopter (gdy odległość wynosi do 650
km), statek powietrzny o stałych skrzydłach (gdy odległość wynosi ponad 650 km) [17].
Mobilny zespół ECMO powinien mieć doświadczenie w zakresie opieki przedszpitalnej,
intensywnej terapii oraz zarządzania ECMO. Zespół taki musi posiadać duże kompetencje pozwalające
na ocenę i decyzję o zainicjowaniu (lub odroczeniu) ECMO, a także przeprowadzenia bezpiecznego
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transportu do planowanego miejsca docelowego. O tym, w jaki sposób zespoły ECMO zostają
ostatecznie zorganizowane i obsadzone personelem, mają wpływ takie czynniki jak: lokalne
doświadczenie, klimat, kultura opieki zdrowotnej oraz finansowanie. Do krajów, w których obecnie
system zarządzania transportem pacjentów na ECMO jest najlepiej rozwinięty, należą Szwecja, Wielka
Brytania, Włochy, Francja, Australia oraz Stany Zjednoczone [18].

5. Podsumowanie
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń jest chorobą, która może stanowić przyczynę ciężkiego
ARDS będącego stanem zagrożenia życia. ARDS może być leczony z wykorzystaniem metod
konwencjonalnych, a w przypadku braku odpowiedzi na nie, można rozważyć wdrożenie wsparcia
pozaustrojowego – ECMO. ECMO jest urządzeniem, którego zadanie polega na przejęciu funkcji serca
i /lub płuc pacjenta, dając czas na regenerację niewydolnych narządów. Ponieważ technika ta jest bardzo
inwazyjna i wymaga bardzo dokładnego monitorowania przebiegu leczenia, powinna być wykonywana
jedynie w ośrodkach mających odpowiednie doświadczenie i przeszkolony zespół specjalistów.

Słowa kluczowe:
pozaustrojowa oksygenacja krwi, zespół ostrej niewydolności oddechowej, intensywna terapia,
ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń

Keywords:
extracorporeal membrane oxygenation, acute respiratory distress syndrome, intensive therapy,
granulomatosis with polyangiitis
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Abstrakt
Narastająca lekooporność mikroorganizmów stanowi poważne zagrożenie XXI wieku. W ostatnich
latach zanotowano wzrost zakażeń wywołanych przez lekooporne szczepy, w tym bakterii Gramujemnych. Środowisko wodne stanowi rezerwuar genów oporności na antybiotyki. W wyniku
wykształcenia różnych mechanizmów lekooporności, bakterie są czynnikiem etiologicznym wielu
infekcji. Antybiotyki z grupy β-laktamów są najczęściej stosowanymi w lecznictwie, ze względu na
niską toksyczność oraz skuteczność działania w przypadku zakażeń różnych narządów czy układów
makroorganizmu. Nieracjonalne i bezpodstawne stosowanie substancji przeciwdrobnoustrojowych
w różnych sektorach przyczynia się do coraz mniejszej ich skuteczności. Obecność w środowisku
drobnoustrojów lekoopornych lub genów oporności jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ mogą
one dostać się wraz z wodą lub pożywieniem do organizmu ludzkiego. Geny determinujące oporność
na antybiotyki znajdują się w wektorach dziedziczenia pozachromalnego (tzn. na plazmidach,
w transpozonach, integronach) lub w kasetach genowych. W przypadku infekcji u człowieka, większą
rolę odgrywa oporność determinowana przez geny zlokalizowane na plazmidach niż oporność
chromosomalna.

Abstract
Drug-resistance among microorganisms pose a serious threat in the XXI century. In recent years
there has been an increase in infections caused by drug-resistant strains, including Gram-negative
bacteria. The water environment is a reservoir of antibiotic resistance genes. As a result of the
development of various mechanisms of drug resistance, bacteria are the etiological factor of many
infections. Antibiotics from the β-lactam group are the most commonly used in medicine, due to low
toxicity and efficacy in case of many infections. Irrational and unwarranted use of antibiotics contributes
to the lower germicidal effectiveness of these agents. The presence of drug-resistant microorganisms or
genes of resistance in the environment pose a threat to human health, because they can get in contact
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with water or food to the human body. Antibiotic resistance genes are found in extrachromosomal
inheritance vectors (i .e. on plasmids, in transposons, integrons) or in gene cassettes. In the case of
human infection, the resistance determined by genes located on plasmids plays a greater role than
chromosomal resistance.

1. Wprowadzenie
Obecnie lekooporność mikroorganizmów stanowi istotne, globalne zagrożenie dla zdrowia
publicznego. Na problem ten zwracają uwagę liczne organizacje i instytucje, zarówno europejskie jak
i światowe, takie jak: WHO - Światowa Organizacja Zdrowia, CDC - Centrum Kontroli i Prewencji
Chorób, ECDC - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, ONZ - Organizacja
Narodów Zjednoczonych [1, 2].
Środowisko jest często bogatym źródłem drobnoustrojów opornych na różne substancje, w tym
również na stosowane u ludzi antybiotyki i chemioterapeutyki lub związki powodujące oporność
krzyżową. Bardzo bogatym źródłem wielu mikroorganizmów, w tym szczepów opornych czy
wielolekoopornych, jest woda. Występowanie w niej różnych substancji, w tym również środków
przeciwdrobnoustrojowych pochodzących z m.in. otaczających pól czy wpuszczanych do wody ze
ściekami, prowadzi m.in. do wzrostu i selekcji lekoopornych drobnoustrojów, głównie bakterii [3].
Niedostateczna liczba badań mikrobiologicznych, niestosowanie terapii celowanej, zażywanie przez
pacjentów leków popularnie nazywanych antybiotykami (antybiotyki i chemioterapeutyki) niezgodnie
z zaleceniami lekarzy, prewencyjne stosowanie substancji przeciwdrobnoustrojowych w hodowli
zwierząt czy uprawie roślin, nadmierne ich wykorzystywanie w gospodarstwach domowych są tylko
kilkoma powodami, przez które narasta lekooporność [2, 4].
Pomimo wzrastającej świadomości społecznej, zjawisko antybiotykooporności ulega dalszemu
rozprzestrzenianiu się na całym świecie. Stanowi to poważne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć
pracownicy opieki zdrowotnej.

2. Powody rozprzestrzeniania się lekooporności w środowisku
Antybiotyki są szeroko stosowane w leczeniu ludzi, uprawie roślin, ale także w postaci dodatków do
żywności wykorzystywanych w hodowli zwierząt. Antybiotyki stanowią też chemiczny czynnik
zanieczyszczenia

wody,

który

może

wpływać

na

przyspieszenie

rozwoju

zjawiska

antybiotykooporności u mikroorganizmów. Pod wpływem kontaktu pośredniego lub bezpośredniego
człowieka z takimi bakteriami może dojść do rozwoju infekcji oportunistycznych [3]. Może to stanowić
zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ kolonizacja organizmu człowieka przez lekooporne szczepy
środowiskowe skutkuje trudnościami w identyfikacji czynnika etiologicznego tych zakażeń i w leczeniu
wielu chorób infekcyjnych, a także koniecznością stosowania większych dawek antybiotyków [5].
Większość antybiotyków jest metabolizowanych w organizmach częściowo, w związku z czym
mogą być wydalane do ścieków wraz z kałem. Proces oczyszczania ścieków szpitalnych i pochodzących
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z gospodarstw domowych pozwala na usunięcie rozpuszczalnych komponentów w niewielkim stopniu.
Dlatego też mogą się one dostać do wód powierzchniowych, jako końcowych odbiorników
oczyszczonych ścieków [6]. Opisano również przypadek obecności antybiotyków w wodach
gruntowych, na głębokości 10 metrów [7]. Powyższe działania skutkują obecnością antybiotyków
w wodnym środowisku naturalnym.
Liczni badacze natrafili na problem związany z ustaleniem korelacji pomiędzy zawartością
antybiotyków w środowisku a liczebnością bakterii na nie opornych. Z jednej strony wykazano, że
zawartość antybiotyków w środowisku jest wystarczająca, by wywołać zjawisko presji selektywnej
w stosunku do bakterii o znaczeniu klinicznym oraz ograniczyć wzrost bakterii wrażliwych na leki [8,
9, 10]. Z drugiej strony, Zhu i in. 2013, nie potwierdzili istotnych statystycznie wyników, jako by istniała
korelacja związana z lekoopornością bakterii a stężeniem antybiotyku w środowisku [11].
Zagrożenie związane z obecnością lekoopornych bakterii w środowisku jest bardzo realne.
Spożywanie roślin uprawianych na polach nawożonych zanieczyszczonym obornikiem, rekreacyjne
korzystanie z wód powierzchniowych i traktowanie ich, jako źródło wody pitnej to sytuacje z życia
codziennego, dotyczące każdego człowieka. Zasadne wydaje się ciągłe obserwowanie zjawiska
narastającej lekooporności w środowisku w celu jego zahamowania [3].

3. Bakterie Gram-ujemne
Bakterie Gram-ujemne różnią się od bakterii Gram-dodatnich strukturą ściany komórkowej, co
skutkuje różnicami w penetracji i zatrzymywaniu we wnętrzu komórki czynników chemicznych. Ściana
komórkowa bakterii Gram-ujemnych zbudowana jest z trzech warstw:
•

Błony zewnętrznej zbudowanej z lipopolisacharydu (endotoksyny) i fosfolipidów- stanowi
barierę przepuszczalności,

•

Ściany komórkowej zbudowanej z peptydoglikanu,

•

Błony wewnętrznej (cytoplazmatycznej).

Naturalna oporność bakterii Gram-ujemnych wynika z obecności błony zewnętrznej w ścianie
komórkowej bakterii. Dzięki niej bakterie te są naturalnie oporne na działanie wankomycyny, która nie
ma zdolności penetracji błony zewnętrznej. Klebsiella spp. wykazuje wrodzoną niewrażliwość na
ampicylinę poprzez wytwarzanie β-lakatamaz. Z kolei Pseudomonas aeruginosa wykazuje naturalną
oporność na sulfonamidy, tetracykliny, chloramfenikol i trimetoprim [12].
β-laktamazy to enzymy inaktywujące działanie antybiotyku, poprzez hydrolizę pierścienia βlaktamowego. Są one zwykle akumulowane w przestrzeni periplazmatycznej i chronią błonę
cytoplazmatyczną przed antybiotykami β-laktamowymi. W ten sposób tworzą barierę, która nie pozwala
na związanie antybiotyku do białek wiążących penicylinę [13].
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Tabela 1. Podział β-laktamaz na klasy molekularne [13]

Klasa molekularna

Przedstawiciele β-laktamaz

A

TEM-1, TEM-2, SHV-1, PSE-1, PSE-3,
penicylinaza Pseudomonas aeruginosa,
KPC-1, KPC-2, KPC-3

B

CcrA Bacillus fragilis

C

AmpC, MIR-1

D

OXA-1 do OXA-11, OXA-48, PSE-2

Bakterie mogą wykazywać również oporność nabytą. Jest to często wynik naturalnej selekcji, dzięki
czemu bakterie mogą przeżywać w niesprzyjających dla nich warunkach środowiska. Mutacje
w obrębie bakteryjnego DNA mogą sprawić, że antybiotyki będą nieskuteczne. Takie szczepy
przeżywają w obecności czynnika bójczego i mogą ulegać dalszemu wzrostowi i proliferacji.
W konsekwencji, im więcej antybiotyków jest stosowanych i rozpowszechnionych w środowisku, tym
istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia szczepów opornych [12].

4. Mechanizmy i czynniki genetyczne warunkujące oporność na β-laktamy
Wieloletnie stosowanie antybiotyków w lecznictwie, medycynie weterynaryjnej i rolnictwie
przyczyniło się do rozwoju różnych mechanizmów oporności, wykrywanych u mikroorganizmów
pochodzących ze środowiska wodnego. Wśród mechanizmów oporności, kodowanych przez różne
geny, wyróżnia się:
•

niedostępność antybiotyku do ich docelowego enzymu przez zmiany mutacyjne lub utratę
genu enzymu,

•

obecność

pomp

wypływowych,

zmniejszających

wewnątrzkomórkowe

stężenie

antybiotyku, spowodowane zmianami w błonie komórkowej,
•

bezpośrednią inaktywację antybiotyku,

•

modyfikację miejsca docelowego działania antybiotyku [3].

Antybiotyki z grupy β-laktamów są najczęściej stosowanymi w lecznictwie, ze względu na niską
toksyczność oraz skuteczność działania w przypadku wielu infekcji. Mechanizmy warunkujące
oporność na β-laktamy dotyczą głównie niedostępności antybiotyków dla ich docelowych enzymów,
modyfikacji docelowych enzymów i /lub bezpośredniej dezaktywacji antybiotyków przez β-laktamazy
[14]. W przypadku bakterii Gram-ujemnych podstawowym mechanizmem oporności jest enzymatyczna
inaktywacja poprzez rozszczepienie pierścienia β-laktamowego, w wyniku działania β-laktamaz. Są one
kodowane przez setki genów oporności (m. in. geny bla).
Zarówno środowisko, jak i inne mikroorganizmy mogą stanowić rezerwuar dla genów oporności na
antybiotyki z grupy β-laktamów. Geny bla zidentyfikowano u bakterii wyosobnionych z gnojowicy
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i wód gospodarstw zajmujących się hodowlą krów [15], z wody i osadu obszarów akwakultury oraz
z wód powierzchniowych [16]. Ponadto, geny bla są często wykrywane u bakterii środowiskowych,
pochodzących z materiałów pobranych od zwierząt. Wśród takich bakterii środowiskowych można
wyróżnić: Aeromonas spp. [17], Enterobacter spp. [18], Salmonella spp., Staphylococcus spp. [16, 18].
U bakterii Gram-ujemnych, w szczególności Enterobacteriaceae, geny oporności i związane z nimi
elementy insercyjne genomu zlokalizowane na plazmidach znajdują się zwykle w obrębie dużych
regionów wieloopornych (MRR- multiresistance regions) [19]. Plazmidy kodujące ESBL (β-laktamazy
o rozszerzonym spektrum substratowym) i karbapenemazy mogą również zawierać czynniki
warunkujące oporność na inne grupy antybiotyków, w tym aminoglikozydy i fluorochinolony [20].
Zdecydowana większość bakterii z rodziny Enterobacteriaceae wytwarza ESBL i jednocześnie
pozostają one wrażliwe na działanie karbapenemów. Są to antybiotyki stosowane w leczeniu poważnych
infekcji powodowanych przez bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae , jako leki ostatniej
szansy. Jednak zjawisko oporności na karbapenemy zaczyna występować coraz częściej [21, 22]. Brak
alternatywnych metod leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na działanie karbapenemów
doprowadziło do blisko 50% śmiertelności zakażonych pacjentów. Narastanie oporności na
karbapenemy odnotowano głównie w warunkach szpitalnych [23]. Z biegiem czasu, zaobserwowano
też, że w społeczeństwie wzrasta ilość zachorowań na infekcje wywoływane przez lekowrażliwe
Enterobacteriaceae Stanowi to zagrożenie ze względu na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się
bakterii opornych z rodziny Enterobacteriaceae w społeczeństwie [22].
Geny bla często występują wraz z innymi czynnikami warunkującymi lekooporność. Wynika to
z faktu, iż geny oporności na antybiotyki są zlokalizowane na mobilnych elementach genomu.
Dodatkowo, elementy te wykazują zdolność do przemieszczania się nie tylko pomiędzy genomem
bakterii tego samego rodzaju, ale również między bakteriami odległymi od siebie filogenetycznie [12].
Geny determinujące oporność na antybiotyki znajdują się

w wektorach dziedziczenia

pozachromosowego (tnz. na plazmidach, w transpozonach, integronach) lub w kasetach genowych [24,
25]. Tym sposobem, w jednej komórce bakterii i jej komórkach potomnych, oporność może zależeć od
obecności genu chromosomalnego, jak i pozachromosomalnego. W przypadku zakażeń u człowieka,
większą rolę odgrywa oporność determinowana przez geny zlokalizowane na plazmidach niż oporność
chromosomalna. Oporność chromosomalna jest wynikiem wystąpienia mutacji, przez co nie ulega tak
szybkiemu rozpowszechnieniu, jak oporność zlokalizowana na plazmidach [26].
W komórce bakteryjnej występują dodatkowe, koliste struktury DNA, wykazujące podobieństwo do
chromosomów, jednak kilkaset razy krótsze- plazmidy [27]. W jednej komórce może znajdować się
kilka różnych plazmidów albo wiele kopii jednego plazmidu. Plazmidy obecne w formie autonomicznej,
jak i zintegrowane z chromosomem bakterii, nazywane są episomami. Struktura episomu może być
nacięta enzymatycznie w procesach genetycznych, przez co może być włączona, w całości lub
częściowo, do chromosomu bakteryjnego. Wśród plazmidów wyróżnia się także plazmidy
koniugacyjne, które są odpowiedzialne za proces koniugacji. W takiej sytuacji po replikacji DNA
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plazmidu, zostaje on przeniesiony z jednej komórki do drugiej. Przenoszenie informacji genetycznej
pomiędzy komórkami bakterii tego samego lub innego gatunku nazywane jest horyzontalnym
transferem genów [28]. Wtedy obie komórki są nosicielami genów determinujących oporność na
antybiotyki lub inne substancje toksyczne (detergenty, jony rtęci). Horyzontalny transfer genów może
zachodzić tylko, gdy komórka biorcy nie posiada już w swoim genomie identycznego albo pokrewnego
plazmidu. Plazmidy, w których genomie znajduje się gen lub więcej genów oporności, nazywane są
plazmidami R. Plazmidy mogą być także przekazywane wertykalnie, w wyniku podziału jednej komórki
na dwie. W takiej sytuacji w jednej komórce zaobserwowana zostanie obecność kilku lub
kilkudziesięciu takich samych plazmidów, w wyniku czego może powstać wiele kopii jednego genu
odpowiedzialnego za oporność. Wiąże się to ze zwiększoną opornością bakterii na antybiotyki [29].
Ze względu na to, że nie wszystkie plazmidy, które kodują oporność na antybiotyki są plazmidami
koniugacyjnymi, wyróżnia się także plazmidy niekoniugacyjne. Podlegają one transferowi
horyzontalnemu przez bakteriofagi. Proces ten zachodzi, jako transdukcja lub transformacja,
w przypadku gdy po śmierci komórki wykazującej oporność, jej DNA wydostanie się do otoczenia
i zostanie przejęty przez inne bakterie. W przeciwieństwie do koniugacji, która zachodzi dość szybko
i wydajnie, zarówno transdukcja jak i transformacja, zachodzą z małą częstością. Plazmid
niekoniugacyjny może przejść do innej komórki bakteryjnej, jeśli obecny jest w niej inny plazmid
koniugacyjny, na drodze koniugacji do biorcy. Kolejną możliwością jest połączenie obu plazmidów, ich
rekombinacja i transfer koniugacyjny [30].
Wśród ruchomych elementów genomu wyróżnia się również transpozony, które w przeciwieństwie
do plazmidów, nie wykazują zdolności do niezależnej replikacji. W celu utrzymania się w genomie
bakterii, lokują się one do replikonu chromosomu lub plazmidu. Transpozon zbudowany jest z części
terminalnej, która zawiera sekwencje nukleotydowe, oflankowane odwróconymi powtórzeniami.
Sekwencje te nazywane są sekwencjami insercyjnymi IS (ang. insertion sequence). Odpowiadają one
za integrację z replikonem w określonym miejscu. Część centralna transpozonu bakterii zawiera gen
warunkujący wytwarzanie transpozazy, a także inne geny, jak na przykład geny oporności. Ze względu
na to, że transpozony wykazują zdolność do wbudowywania się w różne miejsca chromosomu lub
plazmidu, są one ważnym źródłem powstawania nowych szczepów opornych. W przypadku szczepów
wykazujących oporność na kilka antybiotyków, mamy do czynienia z opornością wielolekową [25].

5. Podsumowanie
Z powodu coraz większej liczby bakterii opornych, a zwłaszcza wielolekoopornych, rocznie umiera
na świecie około 700 000 ludzi, a liczba ta cały czas rośnie [2]. Problem nieracjonalnego stosowania
antybiotyków jest tym poważniejszy, że wprowadzenie nowych substancji wykazujących skuteczne
działanie jest odległe. Obecność w środowisku naturalnym różnych substancji bójczych w stosunku do
mikroorganizmów przyczynia się do selekcji szczepów wielolekoopornych, które utrudniają lekarzom
leczenie chorych, ze względu na ograniczone możliwości terapeutyczne, bądź nawet ich brak.
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Prostatitis Chronica – Multimodalne terapie leczenia
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Abstrakt
Wprowadzenie: Chroniczne zapalenie prostaty, w literaturze angielskiej opisywane jako chronic
prostatitis (CP) lub chronic pelvic pain syndrom (CPPS) jest przewlekłą chorobą dotykającą coraz
większą grupę pacjentów. Z powodu zróżnicowanego obrazu klinicznego poszczególnych pacjentów
nie można zastosować jednego typu terapii dla wszystkich chorych, a słabe wyniki kliniczne
dotychczasowego leczenia sprawiają, że jest to problem natury zarówno fizycznej jak i psychicznej.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie różnorodnych, aktualnie stosowanych metod
leczenia w przewlekłym zapaleniu prostaty popartych najnowszymi badaniami.
Rezultaty: W terapii CP / CPPS oceniono wiele indywidualnych terapii; antybiotyki, leki
przeciwzapalne, neuromodulatory, alfa blokery, fizjoterapia dna miednicy i inne. Stwierdzono, że każda
z tych terapii daje pozytywne efekty. Zazwyczaj stosuje się różne metody terapii jednocześnie by
uzyskać lepszy komfort życia dla pacjenta. Przez wykorzystanie skali UPOINT możliwe jest
prowadzenie sprecyzowanej terapii względem poszczególnych objawów, co pozwala osiągać znacznie
lepsze wyniki w leczeniu chorych.
Wnioski: Przewlekłe zapalenie jest heterogenną jednostką chorobową którą trzeba traktować
indywidualnie i korzystać z wieloelementowej terapii, aby liczyć na pozytywny efekt pracy
z pacjentem.

Abstract
Introduction: Chronic prostatitis (CP) otherwise known as chronic pelvic pain syndrome (CPPS) is
a chronic disease affecting an increasing number of patients. Due to the heterogenous clinical picture of
individual patients, one therapy can not be used for all of them and the poor clinical results of the current
treatment makes it a physical and mental problem for these patients.
Aim: In this work we want to present an overview of the latest research and therapy descriptions
currently used in this difficult to treat disease.
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Results: Many individual therapies were evaluated in CP / CPPS therapy; antibiotics, antiinflammatory drugs, neuromodulators, alpha blockers, pelvic floor physiotherapy and others. It was
found that each of these therapies brings positive effects to the patients. Usually, many therapies are
used for one patient to reduce symptoms and allow efficient functioning in everyday life. By using the
UPOINT scale, therapy could be precise about particular symptoms and thus achieve much better results
in the treatment of patients.
Conclusions: Chronic inflammation is a heterogeneous disease entity that must be treated
individually and use multi-element therapy to achieve the positive effect of working with the patient.

1. Wprowadzenie
Gruczoł krokowy (prostata) jest narządem wchodzącym w skład męskiego układu płciowego.
Narząd ten zbudowany jest z dwóch płatów połączonych węziną. Dodatkowo może występować płat
środkowy. Cała prostata otoczona jest mocną torebką z mięśni gładkich, które kurczą się podczas
ejakulacji. Wydzielana przez prostatę ciesz ma białawy kolor, jest zmętniała i posiada słabo kwasowy
odczyn. Stanowi ona bezpośredni nośnik plemników a jej charakterystyczny zapach kojarzony jest
z męskim nasieniem (spermą). Anatomicznie prostata zlokalizowana jest poniżej pęcherza moczowego
w miednicy mniejszej. Część sterczowa cewki moczowej przebiega przez miąższ stercza, dlatego
podczas jego przerostu dochodzi do mechanicznego utrudnienia odejścia moczu z pęcherza. PSA
(Prostate Specific Antigen) czyli swoisty antygen sterczowy wykorzystywany jest do oceny w świetle
badań laboratoryjnych podczas diagnostyki zmian nowotworowych tego narządu (niestety poza chorobą
nowotworową wzrost PSA zauważalny jest po stanach fizjologicznych jak ejakulacja czy po padaniu
lekarskim per rectum).

2. Przewlekłe schorzenie prostaty
Zapalenie gruczołu krokowego jest ogromnym problemem w dzisiejszym świecie, który sprawia
trudności zarówno lekarzom jak i pacjentom na całym świecie. Choroba ta jest trzecią co do częstości
występowania chorobą układu moczowego u mężczyzn zaraz po łagodnym przeroście prostaty i raku
prostaty. Zakłada się, że 25% wszystkich wizyt w gabinetach urologicznych spowodowanych jest
procesem zapalnym w prostacie [1]. Schorzenie to związane jest głównie z bólem w okolicy miednicy
mniejszej a dokładniej w kroczu, podbrzuszu, prąciu, mosznie czy okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
Umiejscowienie bólu jest uzależnione od formy zespołu. Cechami występującymi we wszystkich typach
przewlekłej choroby prostaty są: częste oddawanie moczu, parcie na mocz, długotrwałe oddawanie
moczu, dyzuria oraz wszelkie inne nieprawidłowości w oddawaniu moczu. Jeżeli dodatkowo mamy do
czynienia z czynną infekcją bakteryjną mówimy wtedy o chronic bacterial prostatitis (CBP). Z drugiej
strony mamy pacjentów bez potwierdzonej komponenty bakteryjnej wtedy opisujemy ich schorzenie
jako chronic pelvic pain syndrome (CPPS) lub non-bacterial chronic prostatitis (NBCP). Podczas
potwierdzenia przewlekłego zapalenia prostaty na tle infekcji bakteryjnej pacjenci skarżą się na
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nawracające infekcję dróg moczowych i prostaty w których zaangażowany jest ten sam szczep bakterii.
Przyczyna i naturalna historia CPPS nie jest znana i nie jest związana z aktywną infekcją [2]. The
National Institiutes of Health (NIH) opracował system klasyfikacji oparty na syndromach klinicznych
dzięki czemu można było zastąpić stare nieaktualne już schematy. W systemie tym wyróżniamy:
•

Kat. I – Ostra infekcja ogólnoustrojowa.

•

Kat. II – Nawracające infekcje dróg moczowych z obecnością bakterii w prostacie

•

Kat. III – Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/ Zespół przewlekłego bólu miednicy:
Kat. III A- z obecnością komórek zapalnych w wydzielinie gruczołu krokowego
Kat. III B- bez komórek zapalnych w wydzielinie gruczołu krokowego

•

Kat. IV – Bezobjawowe zapalenie gruczołu krokowego

Ważnym problemem występującym w różnych kategoriach przewlekłego zapalenia prostaty są
zaburzenia seksualne. Częstość występowania zaburzeń seksualnych wynosi: 2-40% dla zaburzeń
erekcji, 15-25% zmniejszenie zainteresowania lub pragnienia, 8-32% zaburzenia ejakulacji, 12-19%
orgazmu, 17% dyspareunia. Pod opisem zaburzeń ejakulacji można opisać ból podczas wytrysku,
przedwczesny wytrysk, ból i pieczenie. Szczególnie przedwczesny wytrysk jest często obserwowany,
ponieważ dotyczy on prawie połowy pacjentów z przewlekłymi formami zapalenia prostaty. Wszystko
to razem z dolegliwościami z powodu zapalenia prostaty sprawia, iż pacjenci stają się bezradni wobec
swojej choroby, dlatego też trzeba pamiętać, aby zadbać również o aspekty psychologiczne w terapii
[3].
Wracając do wymienionych wcześniej objawów tworzą one szerokie spektrum pacjentów przez co
nie można wprowadzić jednej metody leczenia sprawdzającej się u wszystkich. Stosowanie
wieloelementowego leczenia i odpowiednie fenotypowanie pacjentów wydaje się kluczem do
osiągnięcia pozytywnych efektów leczenia. Na uwagę zasługuję również fakt, iż około 50% starszych
pacjentów dotyczy nawrotowość choroby co również trzeba uwzględnić podczas leczenia i prowadzenia
takich chorych [4].

2.1. System UPOINT
Fenotypowanie odbywa się dzięki systemowi UPOINT. System ten jest odpowiedzialny za kliniczne
profilowanie pacjentów odnosząc się do objawów pacjentów przez co można prowadzić terapię
multimodalną i zindywidualizowaną. Podczas wywiadu lekarskiego i badania należy stwierdzić, czy
występują któreś z wymienionych objawów: objawy moczowe, zaburzenia psychiczne, objawy
specyficzne dla narządu, przyczyny zakaźne, dysfunkcje neurologiczne oraz tkliwość mięśni dna
miednicy. Wszystkie z wymienionych objawów rozpatrywane są przez lekarza osobno a wielokrotne
badania kliniczne potwierdzają słuszność wykorzystania tego systemu wykazując dużą skuteczność
w praktyce lekarskiej [5].
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2.2. Diagnozowanie
Aby móc zacząć mówić o leczeniu pacjentów z przewlekłym zapaleniu prostaty musimy pamiętać
o odpowiednim badaniu fizykalnym tej grupy chorych i zastosowaniu cyfrowego egzaminu
doodbytniczego (digital rectal examination – DRE) które powinny stanowić standard w ocenie
pacjentów z objawami CP/CPPS. Ważnym jest, aby przeprowadzać badanie miednicy w pozycji
litotomii dzięki czemu możliwa jest kontrola tkliwości i skurczu mięśni dna miednicy. Badanie DRE
może być szczególnie użyteczne dla pacjentów, których nasilone dolegliwości bólowe nie pozawalają
na przeprowadzenie badania fizykalnego [6].

3. Leczenie
Po rozpoznaniu choroby trzeba tak jak już wcześniej opisywaliśmy problem podejść do każdego
nowego przypadku indywidualnie. Można zastosować leczenie farmakologiczne i nie farmakologiczne.
Taki podział przedstawię w dalszej części pracy.

3.1. Antybiotykoterapia
Antybiotyki, mimo iż powinny być stosowane głównie do leczenia bakteryjnego zakażenia mają
swoje zastosowanie w leczeniu CPPS. Mimo swojego słabego efektu są badania, które potwierdzają
zasadność zastosowania antybiotykoterapii szczególnie w grupie chorych o nieznanej etiologii
z podtypem, w którym potwierdzona jest obecność komórek zapalnych [6]. Często swój pozytywny
efekt zawdzięczają niewykrytą obecnością np.: Ureaplasma Urealyticum [4]. Dlatego też stosowane są
one jako leki pierwszego rzutu obok acetaminofenu oraz alfa-blokerów uroselektywnych. Jest to plan
terapii dla nowo rozpoznanych pacjentów zgłaszających dolegliwości bólowe od 3 do 6 miesięcy [7].
Pacjenci, którzy cierpią z powodu nawracających ataków choroby nie powinni być poddawani ciągłej
antybiotykoterapii. Początkowo pozytywny efekt leczenia antybiotykami kolejnych nawrotów choroby
związany jest z zmniejszonym wydzielaniem Il-6 i Il-8 podczas stosowania Cyprofloxacyny jak również
występuje zmniejszona aktywność proliferacyjna wśród jednojądrzastych komórek krwi obwodowej
wraz z podawaniem lewofloksacyny [4].

3.2. Leki przeciwzapalne
Acataminofen jest lekiem przeciwbólowym który sprawdza się głownie u pacjentów, u których
zapalenia wystąpiło stosunkowo niedawno (do 6 miesięcy) [7]. Dodatkowo mogą być stosowane
Niesteroidowe leki przeciw zapalne które hamując syntezę prostaglandyn zmniejszają dolegliwości
bólowe i lokalny stan zapalny w prostacie.1 Mimo wszystko badania nie potwierdzają jako NLPZy
stanowią dużą wartość kliniczną u pacjentów z CPPS i są stonowane w codziennej praktyce lekarskiej
głownie do kontrolowania dolegliwości bólowych [6]. Aktualne standardy mówią o stosowaniu tych
leków tylko w terapii wielolekowej [8]. Mają na uwadze powyższe dane NLPZ powinny być stosowane
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w okresie 4-6 tygodni i jeżeli nie dają pożądanych efektów powinno się zrezygnować z stosowania ich
[7].

3.3. Alfa- blokery
Alfa-blokery przez nasilenie objawów ze strony dna miednicy i trudności w oddawaniu moczu mają
logiczne wytłumaczenie do stosowania u chorych z CP. Główną podgrupę, w której powinniśmy
stosować te leki to pacjenci, u których poza stwierdzonym zapaleniem stercza opisywane są objawy ze
strony dolnych dróg moczowych [6]. W postaci CPPS badania pokazują, że najlepszy efekt
terapeutyczny jest z równoczesnym stosowaniem alfa-blokerów i antybiotyków [7]. Pamiętać trzeba
o negatywnym efekcie na wytrysk szczególnie podczas stosowania Alfa-blokerów u młodszych
pacjentów. Odstawienie leków powoduje nawrót dolegliwości w postaci trudności w oddawaniu moczu
i bólu co jest potwierdzeniem, że leczenie jest tylko objawowe [4].

3.4. Neuromodulatory
Leki neuromodulujące których przykładami są amitryptylina i gabapentyna były popularnie
stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego a dzięki badaniom również w leczeniu bólu w CP/CPPS.
Dodatkowo pozytywny efekt wywierają u pacjentów z śródmiąższowym zapaleniu pęcherza, bolesnym
pęcherzem

czy

idiopatycznym

bólem

miednicy.

Amitryptylina

to

trójpierścieniowy

lek

przeciwdepresyjny stosowany do poprawy zarówno objawy pustki, jak i ból u tych pacjentów z CP /
CPPS [4]. Jeśli leczenie pierwszej linii zawodzi trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inhibitory
wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny również mogą być wykorzystane [7].

3.5. Toksyna botulinowa
Neurotoksyna botulinowa typu A znalazła poza medycyną estetyczną zostosowanie również
w wleczeniu przewlekłego stanu zapalnego jakim jest CP/CPPS. Efekt uzyskuje przez modulację
mediatorów bólu komórkowego oraz pozorne działanie przeciwzapalne. Ważne jest miejsce
i umiejętności podania toksyny aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny [6]. Neurotoksyna
botulinowa-A (BoNT-A) jest znaną toksyną i jest stosowana w różnych schorzeniach urologicznych
takich jak neurogenna nadaktywność wypieracza. Badania wykazały, że działanie po wstrzyknięciu
dootrzewnowym obejmuje hamowanie uwolnienie mediatorów bólu i zanik gruczołu krokowego [8].

3.6. Innowacyjne terapie farmakologiczne
Tadalafil jest substancją zaliczaną do inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), będącej enzymem
występującym w ciałach jamistych prącia. Na skutek pobudzenia seksualnego, w ciałach jamistych
prącia następuje uwalnianie tlenku azotu. Powoduje to rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych
i umożliwia napływ krwi do prącia, co skutkuje wzwodem prącia. Ponieważ lek ten nie zwiększa
wytwarzania cGMP, a jedynie hamuje jego rozkład, może wywołać wzwód tylko w czasie pobudzenia
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seksualnego. Wykorzystując te wiadomości przeprowadzone zostało badanie, w którym oceniano
poprawę jakości życia i kontrolę bólu u pacjentów stosujących 5mg tej substancji na dziennie. Po 4
tygodniowej terapii zaobserwowano znaczną poprawę wg dolegliwości bólowych oraz wzrost jakości
życia. Konkluzję te napawają optymizmem, lecz mimo wszystko przed uznaniem tej terapii jako słuszna
potrzeba więcej badań wykorzystujących tadalafil [9].
Przez brak leków które jednoznacznie są skuteczne w leczeniu CP/CPPS naukowcy ciagle starają się
szukać nowych terapii lekowych. Wiele badań prowadzonych jest na zwierzętach, aby być w stanie
pomóc w przyszłość z uciążliwymi dolegliwościami. Jednym z takich badań było stosowanie dożylnych
dawek PLGA, PLGA-OVA, PLGA-t2 w grupie badanej szczurów oraz sól fizjologiczną w grupie
kontrolnej. Oczywiście wcześniej wyindukowno u zwierząt zespół CP/CPPS za pomoc wstrzyknięć T2
i adiuwantu Freunda (CFA). Prowadzono kontrolę dolegliwości bólowych, częstość mikcji a dodatkowo
oznaczano TNF-a , CRP i poziom Il-10 metodą ELISA. Myszy, które znalazły się w grupie
z zastosowanym PLGA-T2 wykazywał wyższy próg bólu, niższe częstotliwości moczu, łagodny obrzęk
i stan zapalny w tkance prostaty w porównaniu z innymi grupami. Ponadto ekspresja TNF-α i poziomy
CRP były znacznie zmniejszone podczas gdy ekspresja IL-10 była zwiększona w PLGAT2. Wstępne
wyniki z tego badania są zadowalające i dają nadzieję na rozwiązywanie problemu w prosty sposób.
Pozostaje tylko czekać aż podobne kurację będą stosowane w badaniach u ludzi [10].

4. Leczenie niefarmakologiczne
Oczywiście poza farmakologicznymi formami leczenia istnieje wiele bardziej lub mniej
przebadanych form niefarmakologicznych które są alternatywą w leczeniu przewlekłego zapalenia
prostaty. Pacjenci często bardzo wymęczeni przez chorobę pozytywnie reagują na każdą nową terapię,
która może przynieść ulgę w ich dolegliwościach. Postaramy się opisać kilka z nich.

4.1. Fizjoterapia
Jednym z pierwszych rozwiązań może być fizjoterapia dna miednicy, która wg niektórych badań
może przynosić średnia lub znaczną ulgę w dolegliwościach bólowych. Oczywiście trzeba pamiętać
o odpowiednim przebadaniu pacjentów, aby wykluczyć grupę, która nie jest wstanie w związku
z dolegliwościami

towarzyszącymi

wykorzystywać

ten

rodzaj

terapii

[6].

Poprzez

pracę

z doświadczonymi fizjoterapeutami pacjenci wzmacniają siłę mięśni dna miednicy oraz posiadają
bardziej kompletną fazę relaksacji mięśni [7]. Praca z fizjoterapeutą a później indywidualna w domu
chorego obejmuje paradoksalny relaks mięśniowo-powięziowy oraz ćwiczenia uwalniania
i rozciągania. Badania potwierdzają, że ćwiczenia wykonywane przez minimum 6 dni w tygodniu dają
efekty zmniejszenia bólu u aż 60% pacjentów. Dodatkowo widać znaczną redukcję bólu podczas
ejakulacji i bolesnych wytrysków [4].
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4.2. Medycyna Chińska a badania naukowe
Metody medycyny wschodu również są opisywane w literaturze naukowej. Przykładem może być
klasyczna ziołowa formuła Danggui Beimu Kushen Wan. Skład wyżej wymienionej receptury znany
jest od 1800 lat w badaniach znajdowały się tam miedzy innymi: Fritillariae unbergii Bulbus Sophorae
Flavescentis Radix, Talcum, Vaccariae Semen, Phellodendri Chinensis Cortex, Taraxaci Herba
i Cyathulae Radix . Te zioła są otrzymywane z oczyszczania termicznego. Posiadają one właściwości
pobudzające krew i usuwające zastój krwi. Ze względu na dużą różnorodność ziół stosowanych
w uwzględnionych badaniach nie pozwalają ocenić skutków poszczególnych substancji. Badania
potwierdziły korzystny wpływ medycyny chińskiej jako uzupełnienie terapii antybiotyk/alfa-bloker
przy znikomych lub nieobecnych działaniach niepożądanych [11]. Metaanalizy innych badań pokazują
z kolei niewielkie, ale zarejestrowane korzyści z wyciągów pyłków i kwarcetyny. Jak w każdej takiej
sytuacji urolog musi pamiętać o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach od danej terapii każdego
chorego.

4.3. Leczenie operacyjne
Jednym z radykalnych, aczkolwiek mających realne efekty u chorych pacjentów jest zastosowanie
leczenia chirurgicznego. Pacjenci zazwyczaj po wykonaniu zabiegów zgłaszają ustąpienie dolegliwości
bólowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każda procedura chirurgiczna niesie za sobą ryzyko
powikłań przez co może nie być zaakceptowana przez chorych z CP/CPPS. Również nie jest to leczenie
pierwszego rzutu i możliwe, że nie będzie potrzebne przy dobrze prowadzonej terapii multimodalnej.
Leczenie chirurgiczne przewlekłego bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego lub przewlekłego
zespół bólu miednicy może być skuteczną terapią kliniczną jednak, ponieważ obecnie dostępnych jest
bardzo niewiele danych i nie przeprowadzono randomizowanych badań kontrolowanych, obecnie
dostępne dane nie stanowią podstawy dla klinicznych decyzji wg chorych pacjentów. Zwłaszcza dzięki
nowym opcjom terapeutycznym jak np. technice wyłuszczenia przez cewkowego konieczne jest dalsza
ocena i znaczenie zabiegu chirurgicznego w grupie chorych z NIH kat. 2 i 3 [12].

4.4. Akupunktura
Zabiegi akupunktury nie są opisane i sprawdzone wg tych samych standardów, dlatego też są
zróżnicowane opinie co do skuteczności tej metody. Jedno z nich pokazuję, że po 4 tygodniach sesji
widać poprawę kliniczną pacjentów z CP/CPPS w porównaniu z pacjentami, którzy nie mieli w swojej
terapii takich zabiegów. Niestety też pacjenci nie utrzymywali polepszenia stany klinicznego dłuższy
czas oraz była zauważalna duża zmienność w objawach w poszczególnych dniach [13]. Nauczyliśmy
się, że sukces akupunktury leży w doświadczeniu akupunkturzysty, rzeczywistej technice zatrudnionych
do wykonania zabiegów i przekonanie pacjenta o potencjalnych korzyściach terapii [6].
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5. Podsumowanie
Zapalenie gruczołu krokowego szczególnie przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego / przewlekły
ból miednicy nadal stanowi wyzwanie dla urologów na całym świecie. W niniejszej pracy
przedstawiliśmy po krótce podział i opis dolegliwości związanych z przewlekłym zapaleniem prostaty
oraz skupiliśmy się na rożnych sposobach leczenia [1]. CP / CPPS może być trudnym schorzeniem do
leczenia i zazwyczaj wymagane jest multimodalne podejście. Większość z tych pacjentów ma już
w swojej historii choroby wielokrotne cykle antybiotykoterapii, które nie przynoszą ulgi co prowadzi
do frustracji wśród pacjentów i lekarzy urologów. Prezentujemy w tym artykule szeroki zakres
sposobów leczenia zarówno farmakologicznego jak i bez wykorzystania substancji lekopochodnych. 8
Metoda UPOINT fenotypowania pacjentów w dalszym ciągu obiecuje określenie osobistego „obrazu
klinicznego” pacjentów i identyfikacja patogenów specyficznych dla fenotypu i ściśle określone terapie
dla konkretnych pacjenów. Dziedzina terapii farmakologicznej w leczeniu CP/CPPS nie ujawniła
żadnego uniwersalnego lekarstwa i to prawdopodobnie pozostanie niezmienne przez najbliższe lata.
Kilka niefarmakologicznych terapii opisanych w naszej pracy może stanowić uzupełnienie dla
niesatysfakcjonującej terapii standardowej [6]. W tej pracy głownie skupiliśmy się na pokazaniu wielu
terapii wykorzystywanych w CP/CPPS dlatego że tej problem przez swoje nie jasne podłoże sprawia
wiele problemów chorym przez wiele lat ograniczają ich sprawność w życiu społecznym.
Heterogenność schorzenia zmusza lekarzy do dociekania najnowszych badań, dzięki którym będzie
możliwe wprowadzanie nowych metod leczenia i poprawa jakości życia [14].
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Przewlekłe zapalenie prostaty, prostata, UPOINT, urologia
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Rola Onkostatyny M w rozwoju i progresji raka piersi –skuteczny
czynnik rokowniczy i strategia w terapii?
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Abstrakt
Onkostatyna M (Oncostatin M, OSM) jest plejotropową cytokiną należącą do rodziny interleukiny
6, która reguluje fizjologiczne i patologiczne procesy w ludzkim organizmie. Badania wskazują na
kluczową rolę Onkostatyny M w procesie progresji nowotworu, co zostało dobrze opisane na
przykładzie raka piersi. W prawidłowych komórkach epitelialnych gruczołu piersiowego poziom
ekspresji OSM pozostaje niski. Znaczący wzrost został zaobserwowany w raku przewodowym in situ
oraz raku inwazyjnym. Podwyższona ekspresja OSM nasila procesy związane z rozwojem nowotworu,
do których zalicza się: przejście nabłonkowo-mezenchymalne, uzyskiwanie przez komórki nowotworu
fenotypu podobnego do komórek macierzystych, zwiększoną ekspresję proteinaz, osłabienie adhezji
komórek do podłoża, degradację macierzy zewnątrzkomórkowej, hamowanie ekspresji receptora
estrogenowego α, polaryzację makrofagów, produkcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego
(vascular endothelial growth factor, VEGF) i czynnika indukowanego hipoksją 1α (hipoxia inducible
factor 1 alpha). Indukowana przez Onkostatynę M ekspresja VEGF może mieć wartość prognostyczną,
ponieważ koekspresja VEGF, OSM oraz receptora OSM koreluje z przeżywalnością pacjentów
z inwazyjnym rakiem przewodowym. Długie, niekodujące RNA związane z przerzutami raka piersi do
mózgu (Long noncoding RNA associated with breast cancer brain metastases, Lnc-BM) mogą mieć
wartość rokowniczą w ocenie przerzutów do mózgu pacjentów z rakiem piersi.

Abstract
Oncostatin M (OSM) is a pleiotropic cytokine from interleukin 6 family, which regulates
physiological and pathological processes in human organism. Many studies indicate a key role of OSM
in the progression of neoplasm, which was described by the example of breast cancer. In normal
mammary epithelial cells the level of OSM expression is low. It is significantly increased in ductal
carcinoma in situ and invasive breast carcinoma. It is reported that increased OSM level enhances many
processes associated with cancer development. These processes include: epithelial to mesenchymal
transition, obtaining phenotype similar to stem cell, increased expression of proteinases, diminished
adhesion molecules level, degradation of the extracellular matrix, downregulation of the expression of
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estrogen receptor alpha, polarization of macrophages, production of the vascular endothelial growth
factor (VEGF). Expression of the VEGF is induced by the OSM and it may have a prognostic relevance
in the patients with breast cancer. Expression of VEGF, OSM and its receptor correlates with
survivability among the patients with invasive ductal carcinoma. Expression of the Long noncoding
RNA associated with breast cancer brain metastases (Lnc-BM) may have a prognostic value in the
assessment of the brain metastases in patients with the breast cancer.

1. Wprowadzenie
Onkostatyna M (Oncostatin M, OSM) jest plejotropową cytokiną należącą do rodziny interleukiny
6. Spośród innych cytokin tej grupy, OSM najbardziej przypomina czynnik hamujący białaczkę
(leukemia inhibitor factor, LIF) zarówno pod względem struktury i zdolności do hamowania
różnicowania komórek. [1, 2]. Onkostatyna M jest zwartym pakietem czterech helis kodowanym przez
gen OSM, który wraz z genem dla LIF znajduje się w tandemie na chromosomie 22 [1]. OSM bierze
udział w regulacji zarówno procesów fizjologicznych, jak i patologicznych. Uczestniczy w utrzymaniu
homeostazy, jest także mediatorem stanu zapalnego [2]. Istnieją dwie hipotezy opisujące rolę OSM
w powstawaniu stanu zapalnego. Pierwsza wskazuje na udział w OSM w indukcji stanu zapalnego,
natomiast druga – w jego hamowaniu. Sposób, w jaki OSM oddziałuje na komórki śródbłonka
przemawia za jej działaniem w kierunku prozapalnym. Ponadto uważa się, że OSM uczestniczy
w procesach tworzenia i resorpcji kości, hematopoezie oraz różnicowaniu ośrodkowego układu
nerwowego. OSM może oddziaływać na komórki za pośrednictwem dwóch receptorów: specyficznego
receptora dla Onkostatyny M (Oncostatin M receptor, OSMR) oraz receptora dla czynnika hamującego
białaczkę (Leukemia inhibitor factor receptor, LIFR) [3]. Podobnie jak receptory dla innych cytokin
z rodziny interleukiny 6, OSMR oraz LIFR są receptorowymi kompleksami zlokalizowanymi w błonie
komórkowej. Stanowią heterodimery zbudowane z dwóch podjednostek: glikoproteiny 130 oraz drugiej
podobnej podjednostki, specyficznej dla liganda. Podobieństwa w budowie receptorów dla OSM oraz
LIFR wyjaśniają, dlaczego OSM może wywoływać efekty w komórkach za pośrednictwem obu
receptorów [4]. Transdukcja sygnału następuje po przyłączeniu się OSM do OSMR lub LIFR, chociaż
powinowactwo OSM do OSMR jest większe niż LIFR. Podjednostka β receptora OSM
heterodimeryzuje z gp130, tworząc funkcjonalny kompleks OSMR, który odpowiada za większość
efektów OSM. W obu przypadkach, zarówno LIFR jak i OSMR, OSM może łączyć się z gp130 z niskim
powinowactwem, ale sygnalizacja wymaga dalszej rekrutacji OSMR lub LIFR [3–5]. Onkostatyna jest
wydzielana przez stymulowane limfocyty T, monocyty, makrofagi, komórki dendrytyczne, mastocyty,
neutrofile oraz eozynofile [5]. Tkanka tłuszczowa wykazuje szczególnie wysoką ekspresję OSMR,
a także bardzo dużą podatność na działanie Onkostatyny M. Źródłem OSM w tkance tłuszczowej nie są
jednak adipocyty, ale makrofagi oraz limfocyty T i B. Zwiększona ekspresja OSM i OSMR w tkance
tłuszczowej koreluje z występowaniem otyłości [6]. Wiele badań opisuje udział Onkostatyny M
w powstawaniu i progresji nowotworów, w tym raka piersi [6–8].
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2. Rola Onkostatyny M w rozwoju raka piersi
W prawidłowych komórkach nabłonkowych sutka poziom ekspresji OSM jest niewielki, wyraźnie
rośnie w raku nieinwazyjnym przewodowym sutka (ductal carcinoma in situ) oraz naciekającym raku
piersi (invasive breast carcinoma). Badania wskazują, że ekspresja OSM sięga 66% w nowotworach
piersi i może być jeszcze wyższa w rakach zapalnych piersi [9]. Oprócz komórek nowotworowych OSM
jest uwalniana przez komórki podścieliska, związane z nowotworem makrofagi (tumor associated
macrophages, TAMs) oraz neutrofile (tumor-associated neutrophils, TANs) w odpowiedzi na nowotwór
[10]. Udowodniono, że OSM nasila wiele procesów zasadniczych w rozwoju nowotworu i nabywaniu
przez komórki zdolności do tworzenia przerzutów takich jak: przejście nabłonkowo-mezenchymalne
(epithelial-to-mesenchymal transition, EMT) [11], uzyskiwanie przez komórki fenotypu podobnego do
komórek macierzystych, zwiększenie ekspresji proteinaz takich jak metaloproteinazy macierzy [12],
osłabienie adhezji komórek do podłoża [13], degradacja macierzy zewnątrzkomórkowej (extracellular
matrix, ECM) [12], hamowanie ekspresji receptora estrogenowego α [7], polaryzacja makrofagów [13],
produkcja czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF (vascular endothelial growth factor),
czynnika indukowanego hipoksją 1α (hypoxia inducible factor 1 alpha) oraz innych czynników
proangiogenicznych, a tym samym udział w angiogenezie [14]. Czynnik wzrostu śródbłonka
naczyniowego (VEGF) zwiększa przeżycie, proliferację, ruchliwość komórek śródbłonka oraz nasila
jego przepuszczalność [15]. Indukowana przez OSM ekspresja VEGF może mieć znaczenie rokownicze
u pacjentów z rakiem piersi [16]. Ekspresja VEGF jest regulowana przez hipoksję za pośrednictwem
czynnika transkrypcyjnego indukowanego hipoksją (hypoxia-inducible factor 1, HIF1), który
w warunkach zmniejszonego stężenia tlenu wiąże się z elementem odpowiedzi na hipoksję (hypoxia
response element, HRE) w obrębie promotora VEGF [17]. Również w warunkach niehipoksycznych
członkowie rodziny IL-6, do której należy Onkostatyna M, aktywują HIF1 zwiększając tym samym
ekspresję VEGF [18] niezależnie od hipoksji. Udowodniono, że aktywacja czynników transkrypcyjnych
wiążących się poza HRE, takich jak transduktor sygnału oraz aktywator transkrypcji 3 (signal trancducer
and activator of transcription, STAT3) będący częścią szlaku sygnałowego stymulowanego przez
związanie Onkostatyny M, również aktywuje trankrypcję VEGF niezależnie od hipoksji [19]. Sama
hipoksja może także indukować fosforylację STAT3 [20], jest to jednak powolniejszy proces. Sekrecja
czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) indukowana przez OSM może być także zależna
od podtypu raka piersi [16]. Na podstawie analizy danych statystycznych uzyskanych z bazy Oncomine
wykazano, iż gorsze rokowanie w inwazyjnym rak przewodowym piersi (invasive ductal carcinoma of
breast) jest skorelowane zarówno z wysokim poziomem ekspresji VEGF oraz wysokim poziomem
ekspresji Onkostatyny M oraz jej receptora. W przypadku podtypu raka piersi HER2- długość przeżycia
pacjentów jest wyraźnie niższa gdy występuje wysoka koekspresja VEGF, OSM oraz OSMRβ
w porównaniu do grupy z niską ekspresją. Ta zależność nie występuje u pacjentów o statusie HER2+.
Ponadto w komórkach podtypu ER+ raka piersi odpowiedź na OSM następuje nie tylko za
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pośrednictwem szlaku sygnałowego STAT3, ale również HIF1α. Różnice w odpowiedzi
poszczególnych podtypów raka piersi na stężenie OSM oraz VEGF niosą ze sobą implikacje kliniczne
w zakresie możliwości wykorzystania tych odkryć w terapii jedynie określonych podtypów nowotworu
[16].
Przejście

nabłonkowo-mezenchymalne

jest

procesem,

w którym

następuje

utrata

charakterystycznych cech komórek nabłonkowych, takich jak polarność oraz oddziaływania
międzykomórkowe, co w konsekwencji prowadzi do utraty charakterystycznego dla tkanki nabłonkowej
uporządkowania [21]. Proces ten przyczynia się także do nabywania przez komórki cech typowych dla
nowotworu- inwazyjności, zdolności do tworzenia przerzutów a także odtwarzania oraz ekspansji
populacji macierzystych komórek nowotworowych. EMT jest indukowane przez OSM za
pośrednictwem szlaku JAK-STAT3 i PI3K-AKT-mTOR [11]. Aktywacja tych szlaków przez
Onkostatynę M często powoduje oporność na celowane terapie [22]. Po wydzieleniu, OSM przyłącza
się i gromadzi w matrix zewnątrzkomórkowym w aktywnej formie. Zmagazynowana OSM może w ten
sposób prowadzić do lokalnego stanu zapalnego i nasilenia przerzutów [14]. Jak wspomniano wcześniej
OSM łączy się z dwoma dimerycznymi receptorami: wykazuje duże powinowactwo do receptora
Onkostatyny M (OSMR) oraz mniejsze powinowactwo do receptora czynnika hamującego białaczkę
(LIFR) [23]. Wiązanie się OSM z receptorem OSMR może przyczyniać się do nasilenia inwazyjności
nowotworu i skrócenia długoterminowego okresu przeżycia pacjentów z rakiem piersi. [5] Natomiast
łączenie się OSM z receptorem LIFR powoduje wzrost kości i może hamować fenotypy raka piersi
korespondujące z przerzutami do kości [23]. Ostatnie doniesienia [Richa Shrivastavaa et al. 2018]
dotyczą także wpływu Onkostatyny M na proces polaryzacji makrofagów w nowotworze piersi.
W początkowej odpowiedzi immunologicznej cytotoksyczność makrofagów zabija komórki
nowotworowe, w późniejszych stadiach, zwłaszcza w przypadku złośliwych nowotworów, promuje ich
progresję [24]. W mikrośrodowisku guza makrofagi przechodzą zmiany fenotypowe w celu osiągnięcia
jednego z dwóch skrajnych funkcjonalnych typów [25]. Makrofagi M1 wydzielają prozapalne cytokiny,
aby wywołać odpowiedź zapalną; ich działanie ma charakter przeciwnowotworowy. Natomiast
makrofagi M2 produkują cytokiny przeciwzapalne, wykazując aktywność pronowotworową [25],
w rezultacie mogą przyczynić się do nasilenia angiogenezy, powstawania przerzutów i w konsekwencji
progresji nowotworu [10]. W indukowanej przez OSM polaryzacji makrofagów w kierunku M2 bierze
udział kompleks 2 kinazy mTOR (mTORC2). Proces zachodzi w hipoksycznym mikrośrodowisku guza.
Uważa się, że hipoksja jest jednym z najbardziej prawdopodobnych induktorów polaryzacji M2
makrofagów. Hipoksyczne komórki nowotworu są ponadto źródłem OSM. Badania in vivo
przeprowadzone na mysim ortotopowym modelu raka piersi 4T1/BALB/c potwierdziły, że
zablokowanie

mTORC2

zmniejszyło

tworzenie

się

ogniskowych

zmian

przerzutowych

i w konsekwencji ograniczyło powstawania odległych przerzutów w wątrobie, płucach i kościach [10].
Odkrycie to sugeruje możliwość zastosowania blokerów OSM lub selektywnych inhibitorów mTORC2
jako nowych strategii terapeutycznych w leczeniu raka piersi [10]. Udowodniono również, że
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Onkostatyna M bezpośrednio zwiększa u myszy z rakiem piersi liczbę krążących komórek
nowotworowych (circulating tumour cells, CTC) oraz nasila przerzuty do płuc [8]. U myszy
z komórkami ludzkiego raka piersi MDA-MB-231-Luc2 wstrzyknięcie onkostatyny M w okolice guza
nasilało przerzuty do płuc, zwiększało liczbę CTC i w konsekwencji zmniejszało okres przeżycia.
Syngeniczne myszy będące modelem raka piersi ze zredukowaną ekspresją genu OSM wykazywały
zmniejszoną liczbę CTC, mniej nasilone przerzuty do płuc oraz dłuższy okres przeżycia w porównaniu
do grupy kontrolnej. Liczba CTC była jeszcze bardziej zredukowana u myszy z całkowitą inaktywacją
genu OSM [8]. Onkostatyna M odgrywa także pewną rolę w powstawaniu przerzutów raka piersi do
mózgu [26]. Długie, niekodujące cząsteczki RNA związane z przerzutami raka piersi do mózgu (long
noncoding RNA associated with breast cancer brain metastases, Lnc-BM) zwiększają aktywność kinazy
JAK2 oraz powodują fosforylację STAT3, która jest również wywoływana przez Onkostatynę M
i interleukinę 6. Ekspresja Lnc-BM może mieć wartość prognostyczną w ocenie progresji przerzutów
do mózgu u pacjentów z rakiem piersi. Lnc-BM zwiększa aktywność kinazy JAK2 i pośredniczy
w wyzwalanej przez Onkostatynę M oraz IL-6 fosforylację STAT3. W komórkach raka piersi Lnc-BM
promuje zależną od STAT3 ekspresję ICAM1 (Intercellular Adhesion Molecule 1, CD54) oraz CCL2
(chemokine (C-C motif) ligand 2), które pośredniczą odpowiednio w adaptacji naczyń oraz rekrutacji
makrofagów w mózgu. Zrekrutowane makrofagi produkują OSM oraz IL-6, dodatkowo aktywując szlak
sygnałowy Lnc-BM/JAK2/STAT3 i nasilając powstawanie przerzutów [26].

3.

Podsumowanie
Onkostatyna M odgrywa dużą rolę w rozwoju, progresji i powstawaniu przerzutów raka piersi na

poziomie molekularnym uczestnicząc w wielu zjawiskach istotnych dla tego procesu. Do
najważniejszych z nich należą: angiogeneza, polaryzacja makrofagów oraz przejście nabłonkowomezenchymalne. Udział Onkostatyny M w angiogenezie, który przejawia się pobudzaniem przez OSM
komórek guza oraz otoczenia do wydzielania VEGF, HIF1α może mieć wartość prognostyczną
szczególnie w podtypie HER2- dla którego wykazano korelację pomiędzy wysoką ekspresją
Onkostatyny M i czynników proangiogenicznych a zmniejszoną przeżywalnością pacjentów [16].
Zdolność OSM do wywoływania polaryzacji makrofagów za pośrednictwem kinazy mTORC2
i możliwość hamowania tego procesu poprzez zastosowanie blokerów kompleksu kinazy mTORC2
może stać się nową strategią terapeutyczną, która osłabi polaryzację makrofagów, ale również przyczyni
się do osłabienia procesów angiogenicznych, kluczowych we wzroście i rozwoju guza pierwotnego oraz
przerzutów. Zaobserwowany wzrost liczby krążących komórek nowotworowych, który wiąże się
z nasileniem przerzutów oraz udział tej cytokiny w procesie powstawania przerzutów w mózgu,
wskazuje na możliwe pogorszenie rokowania u pacjentów z wysoką ekspresją OSM. Te doniesienia
przemawiają za rolą Onkostatyny M w powstawaniu przerzutów za pośrednictwem różnych
mechanizmów, nie tylko nasilania angiogenezy.
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Abstrakt
W przeciągu ostatnich dwudziestu lat symulacje zostały wprowadzone jako element programu
kształcenia przyszłej kadry medycznej w większości uniwersytetów w Polsce i na świecie. Pozwalają
one na trening procedur i umiejętności praktycznych bez konieczności angażowania pacjenta.
Efektywność tych ćwiczeń jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: odpowiednie dobranie celu
i rodzaju symulacji, miejsca wykonywania treningu czy też sposobu prowadzenia debriefingu.
W artykule wykorzystano prace opublikowane w bazie PubMed z okresu 2009-2019 dotyczące
symulacji w kształceniu przeddyplomowym.
W literaturze funkcjonuje wiele interpretacji definicji wyrażenia “symulacja medyczna”, co
komplikuje porównanie wyników badań między sobą. Za mało jest także badań dotyczących czasu
trwania symulacji, częstości czy bezpośredniej oceny roli symulacji w poprawie wyników pacjentów.
W przyszłości należy spodziewać się doskonalenia funkcji i możliwości, jakie będą mogły
zaproponować symulacje, wprowadzenia elementów środowiskowych, zwiększenia uprawnień do
oceny studentów i zmiany stosunku symulacji do ćwiczeń przy łóżku pacjenta na korzyść tych
pierwszych. W kolejnych latach, Evidence-Based Medicine dotyczące symulacji będzie na pewno jedną
z prężniej rozwijających się dziedzin nauki.

Abstract
Simulations in the last twenty years have been introduced as a part of the education programme of
the future health professionals in most universities in Poland and in the world. They allow training of
procedures and practical skills without having to involve the patient. The effectiveness of these exercises
depends on many factors such as the appropriate selection of the purpose and type of simulation, the
place of training or the way of conducting debriefing. The article uses works published in the PubMed
database from the period 2009-2019 regarding simulations in undergraduate education.
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There are many interpretations of the definition of the term "medical simulation" in the literature,
which complicates the comparison of research results with each other. There are too few studies on the
duration of simulation, frequency or direct evaluation of the role of simulation in improving patient
outcomes. In the future, should be expect improvement of the functions and possibilities that simulations
will offer, introduction of environmental elements, increase of the students' assessment entitlements and
change of the simulation ratio to exercises at the patient's bed in favor of the former. In the following
years, Evidence-Based Medicine concerning simulation will certainly be one of the most dynamically
developing fields of science.

1. Wprowadzenie
Edukacja oparta na symulacjach (SBE; simulation-based education) jest odpowiedzią na
ograniczenia, jakie napotykają studenci kierunków medycznych podczas nabywania umiejętności
praktycznych w toku kształcenia. Absolwenci, mimo dużej wiedzy teoretycznej, nie radzą sobie
z podstawowymi procedurami medycznymi. Można to tłumaczyć faktem, że angaż studentów
w wykonywanie zabiegów jest ograniczony przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pacjenta,
ale także brak dostępności pacjentów czy złą organizacją jednostki, co skutkuje tym, że studenci stają
się tylko biernymi obserwatorami [1-3]. Symulacje w medycynie rozszerzają wachlarz możliwości do
nabywania umiejętności praktycznych i klinicznych przez studentów [4, 5]. Pozytywne wyniki
efektywności tego typu edukacji zostały dostrzeżone w wielu badaniach, dlatego też symulacje zostały
zarekomendowane i włączone w program kształcenia w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych
czy Australii [1, 6-8]. W artykule poddano analizie i opisano aspekty symulacji, które mogą mieć
znaczenie w skuteczności i efektywności tego rodzaju ćwiczeń. W dalszej części tekstu próbuje się
odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku rozwija się ta dziedzina nauki. Wykorzystano prace
opublikowane w bazie PubMed w okresie 2009 – 2019, skupiające się na kształceniu studentów
kierunków medycznych. Starsze prace były cytowane wyłącznie, gdy przedstawiały unikalny poziom
merytoryczny.

2. Symulacje – definicja i wybrane elementy
Według definicji Davida Gaba symulacje to ćwiczenia, które zastępują prawdziwego pacjenta
odpowiednim modelem, aktorem bądź wirtualnym pacjentem, a ich celem jest przeniesienie
prawdziwych scenariuszy klinicznych do rzeczywistego środowiska, gdzie mogą być poddane ocenie
i omówieniu. Pozwala to na naukę w stałych warunkach, umożliwiając ewentualne powtórzenie
umiejętności w celu jej doskonalenia i lepszej konsolidacji wiedzy [9]. Niewątpliwie jest to najlepszy
sposób na przeniesienie wiedzy teoretycznej na praktyczną i zwiększenia pewności siebie podczas pracy
zawodowej [4].
Głównym celem symulacji jest kształcenie w obszarach, które pozwolą przyszłej kadrze lekarskiej
jak najlepiej zajmować się pacjentem. Oprócz umiejętności manualnych i klinicznych, są to: nauka
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komunikacji, praca zespołowa, analiza i kreatywność w rozwiązywaniu problemów [5, 10, 11].
Odpowiednio dobrany cel determinuje rodzaj i poziom wierności, który można zastosować [12].
Powinny być one dostosowane do poziomu zaawansowania i przygotowania merytorycznego grupy
[13]. Na podstawie porównania sprzętu symulacyjnego z przykładem ćwiczenia, jakie można na nim
zrealizować, nasuwa się wniosek, że różne cele wymagają innego rodzaju symulacji (Tabela 1.). Należy
pamiętać, że zbyt kompleksowa symulacja może rozproszyć skupienie uczestników nad umiejętnością
podstawową, a zbyt zawężona doprowadzi do skupienia się jedynie na jednej procedurze, co zaburza
holistyczne podejście do pacjenta [1, 4]. Przykładem może być nauka procedury odbarczenia odmy
opłucnowej (poziom 1-2 w taksonomii Blooma). Do tego celu lepszym wyborem będzie trenażer, który
pozwoli skupić się wyłącznie na umiejętności wykonania tego zabiegu. Do nauki postępowania
z pacjentem z podejrzeniem odmy opłucnowej (poziom 3-5 w taksonomii Blooma) Symulator Pacjenta
będzie idealny, gdyż pozwala na zbadanie, wykonanie badań i dopiero w razie potrzeby wykonanie
zabiegu [19].

Tabela 1. Nazwa sprzętu symulacyjnego wraz z definicją i przykładowym celem. Opracowanie własne na podstawie:
[9,12,14]

Nazwa

Trenażery

Definicja
manekiny naśladujące anatomię ludzkiego
ciała; mogą być pełne lub częściowe

Przykładowe cele
nauka procedury intubacji,
nauka badania EKG,
nauka zabiegu bronchoskopii

manekiny naśladujące anatomię i fizjologię

nauka analizy stanu pacjenta na

Symulatory

ludzkiego ciała; możliwe jest zbadanie

podstawie badania i wdrożenie

Pacjenta

parametrów życiowych, wykonanie badania

odpowiedniego postępowania,

fizykalnego

nauka komunikacji w zespole

Symulacja

wizualizacja scenariusza na ekranie

komputerowa

komputera

Wirtualna
rzeczywistość
(VR)

nauka elementów fizjologii,
nauka analizy stanu pacjenta na
podstawie informacji

wizualizacja sztucznej rzeczywistości
w technologii 3D; można stosować
w połączeniu z trenażerami lub

nauka laparoskopii

symulatorami
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osoba wyszkolona w prezentowaniu
Pacjent

objawów i historii choroby jako pacjent; ma

Standaryzowany

możliwość oceny studentów w zakresie
komunikacji

nauka zbierania wywiadu,
nauka badania fizykalnego,
nauka komunikacji z pacjentem

Z definicji, symulacja jest realnym odzwierciedleniem sytuacji, z którymi studenci będą mieli szansę
zetknąć się w przyszłej pracy zawodowej. To, w jakim stopniu jest przełożeniem rzeczywistości
nazywamy poziomem wierności symulacji. Składa się on z dwóch skorelowanych ze sobą elementów:
wierności fizycznej (stopnia podobieństwa sprzętu i otoczenia do rzeczywistości) oraz wierności
psychicznej (stopnia postrzegania przez uczestników symulacji jako realnej). Każda wada bądź
ograniczenie w zakresie wierności sprzętu może przełamać wierność psychiczną, co ogranicza wartość
i efektywność ćwiczenia [13]. Dodatkowo brak przedstawienia objawów, takich jak zmiana koloru
skóry czy wymioty może sprawić, że studenci będą ignorować je podczas badania prawdziwego pacjenta
[4].
Można wyróżnić symulacje niskiego poziomu wierności (LFS; low fidelity simulation) oraz
wysokiego poziomu wierności (HFS; high fidelity simulation). Co ciekawe, w badaniu Normana i wsp.
wykazano, że różnice efektywności między LFS a HFS jest niezauważalna i wynosi między 1% a 2%.
Trzeba zaznaczyć, że definicja poziomu wierności nie jest uniwersalna, a co za tym idzie dowolnie
interpretowana w różnych badaniach, co komplikuje możliwość analizy i porównania ich wyników
[12,14]. Logicznym jest jednak wniosek, że im wyższy poziom wierności symulacji tym lepsze
przeniesienie zdobytej umiejętności do praktyki zawodowej i bardziej profesjonalne przygotowanie do
pracy zawodowej [14].
Rodzaj symulacji i cele, jakie mogą zostać zrealizowane zależą także od miejsca ich odbywania się.
W kształceniu przeddyplomowym stosuje się symulacje w Centrach Symulacji Medycznych, co jest
symulacją typu off-side (OSS; off-side simulations) [12], czyli poza miejscem opieki nad pacjentem.
Jest to możliwe dzięki ogromnemu zróżnicowaniu pomieszczeń imitujących prawdziwe oddziały
szpitalne, takie jak Szpitalny Oddział Ratunkowy, gabinet ginekologiczny, gabinet stomatologiczny.
Taka infrastruktura pozwala na przeprowadzanie ćwiczeń z wielu dziedzin medycyny. W kształceniu
podyplomowym i późniejszej pracy zawodowej wyróżnia się symulacje in-situ (ISS; in-situ
simulations), czyli w stałym miejscu pracy uczestników. Tego typu symulacje pozwalają na ocenę pracy
zespołu działającego na oddziale (np. Zespół Szybkiego Reagowania), przetestowanie infrastruktury
oddziału bądź nowej procedury szpitalnej [12, 15]. Oczywistym jest, że ISS najlepiej odzwierciedla
warunki pracy, lecz wymaga znacznie większego wkładu organizacyjnego [12].
Edukator podczas symulacji nie tylko dba o jej przebieg i bezpieczeństwo, ale przeprowadza
rozmowy z uczestnikami: wstępną (prebrifing) i końcową (debrifing). Podczas tej pierwszej studenci
zostają zaznajomieni z budową sprzętu i infrastruktury oraz szczegółami ćwiczenia. Bardzo ważne jest,
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by każda osoba biorąca udział w symulacji wiedziała jaka jest jej rola [2]. Podziału może dokonać
prowadzący bądź lider grupy, która będzie uczestniczyła w symulacji. Grupa powinna być
interdyscyplinarna, czyli składać się z przedstawicieli grup medycznych, które w rzeczywistości
zajmują się opieką nad pacjentem [12]. Jeżeli wynik ćwiczeń ma zostać oceniony należy dokładnie
omówić, jakie są oczekiwania wobec uczestników. Debrifing to najważniejszy element symulacji,
niestety często niedoceniany [9, 16]. Osoba prowadząca ma możliwość wykorzystania nagrań wideo
całej symulacji w celu omówienia jej krok po kroku. Pozwala on na uświadomienie studentowi swoich
umiejętności, analizy symulacji, wyciągnięcie odpowiednich wniosków [4]. W artykule Rudolpha
i wsp. szukano sposobu przeprowadzania dobrego debriefingu. Na podstawie własnego doświadczenia
stworzyli pojęcie “Debriefing z dobrym osądem”. Polega on na zwracaniu uwagi zarówno na silne, jak
i słabe elementy pracy zespołu w sposób grzeczny, ale pewny siebie. Ma on na celu zwiększenie
komfortu osoby prowadzącej podczas zwracania uwagi na błędy, a jednocześnie nie wywoływać
u uczestników poczucia winy i upokorzenia. Powinien on usystematyzować wiedzę i motywować [17].
Ważne jest, co często zostaje przeoczone, zwracanie uwagi na pewne „skróty” podczas symulacji, takie
jak niezakładanie rękawiczek czy brak odpowietrzenia kroplówki. Ograniczy to w sposób znaczny
tworzenie złych wzorców zachowania. Debriefing jest też dobrym momentem do zbudowania wzorców
postępowania przez studentów korzystając z doświadczenia zawodowego edukatora oraz możliwości
zadawania pytań. Ma też kluczową rolę w symulacjach o trudnym psychicznie scenariuszu, np.
kończący się śmiercią pacjenta. Studenci w wyniku złości, frustracji czy innych złych emocji mogą
zaniechać uczestniczenia w kolejnych ćwiczeniach [18]. Ocenę całościową symulacji powinno się
opierać na wskaźnikach, bo tylko one są obiektywnymi miernikami efektów, jakie osiągnęli uczestnicy
[14]. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że osoby świadome oceny wypadają gorzej w trakcie ćwiczeń,
ich poziom stresu jest znacznie wyższy, a symulacja przestaje być postrzegana jako bezpieczna [2].
Wiele badań wskazuje, że studenci, którzy w toku kształcenia korzystali z symulacji, czuli się
bardziej komfortowo i byli chętniejsi do przeprowadzania procedur medycznych, w przeciwieństwie do
ich kolegów, którzy takiej możliwości nie mieli [9, 18]. Efektywność i skuteczność symulacji powinna
znajdować odzwierciedlenie w wynikach pacjentów. Dotychczas opublikowane prace skupiają się na
tych dwóch parametrach, ale jako osobne jednostki. Nie znaleziono instrumentu, który pozwoliłby na
dokładne zmierzenie i stworzenie skali, w jakim stopniu symulacje bezpośrednio przyczyniają się do
poprawy wyników pacjentów.

3. Kierunek dalszych badań i rozwoju
Symulacje w ciągu kilkunastu ostatnich lat osiągnęły znaczny postęp. Kiedyś wykorzystywane
wyłącznie w anestezjologii i intensywnej terapii, dziś nie ma specjalności medycznej, która by nie
korzystała z ich pomocy. Postęp symulacji jest napędzany postępem technologicznym. Nowe
rozwiązania sprzętowe pozwalają na tworzenie bardziej realnych i zaawansowanych scenariuszy.
Przykładem jest sprzęt, na którym pracują naukowcy z SRM Medical College. Do ich dyspozycji został
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oddany symulator wysokiej wierności, który w trakcie treningu może imitować komplikacje, jakie mogą
napotkać lekarze podczas zabiegu (krwotoki, zatory, a nawet niestandardową budowę anatomiczną).
Inną nowinką technologiczną jest wysoce zaawansowana rzeczywistość rozszerzona (AR; augmented
reality), która obraz wirtualny nakłada na widok rzeczywistości. Będzie pozwalała na zmniejszenie
dystansu między uczestnikiem a symulacją, zwiększając wartość wierności psychologicznej [12].
W symulacjach powinny zostać ujęte też najnowsze rozwiązania w medycynie, na przykład
symulacje z wykorzystaniem telemedycyny. Mimo zmniejszających się kosztów produkcji
symulatorów, to koszty SBE nie spadają. Dzieje się tak, gdyż wzrasta cena osób, które kształcą się do
prowadzenia tego typu zajęć. Dlatego ważne jest stworzenie ujednoliconego, miarodajnego wskaźnika,
jak symulacje faktycznie wpływają na poprawę sprawowania opieki medycznej nad pacjentem. Coraz
większe przechodzenie symulacji do sektora prywatnego będzie wymagało rygorystycznego bilansu
zysków i strat [19].
Nowości w medycynie nie dotyczą wyłącznie technologii, ale także zachowań społecznych
i epidemiologii. Wzrost ruchów antyszczepionkowych czy przeniesienie chorób endemicznych, dzięki
transportowi lotniczemu, może być bodźcem do wplatania w scenariusze elementów dotyczących
chorób, które nie są powszechne. Podobnie jest z problemem przemocy. Lekarze są często pierwszymi
osobami, które dowiadują się, że pacjent jest ofiarą. Elementy takich zjawisk w symulacjach
pozwoliłyby na uwrażliwienie studentów i zbudowanie odpowiedniego profilu reakcji na tego typu
zjawiska [10, 20].
W aspekcie kształcenia symulacje zaczną przejmować ocenianie podczas np. egzaminów
końcowych. Taka droga może doprowadzić do zwiększenia stosunku zajęć w Centrach Symulacji do
zajęć przy łóżku pacjenta.
SBE dalej posiada wiele obszarów wymagających zbadania, dlatego można pokusić się
o stwierdzenie, że w przeciągu kolejnej dekady będzie to jedna z bogatszych w doniesienia dziedzin
nauki.

4. Podsumowanie
Na symulację medyczną, wbrew pozorom, składa się wiele istotnych elementów, których drobne
niedopatrzenia mogą wpływać na efektywność całego treningu. Symulacje niewątpliwie są nieocenioną
pomocą w kształceniu przyszłych kadr medycznych, lecz należy pamiętać, że medycyna opiera się na
człowieku, więc to kontakt z pacjentem w dalszym ciągu jest podstawą jej nauki [4]. Symulacje same
w sobie nie powinny tworzyć programu kształcenia, ale są świetnym jego dopełnieniem. Należałoby
w dalszym ciągu badać efektywność i doskonalić elementy symulacji, by wkład finansowy i ludzki
przekładał się na jeszcze lepsze przygotowanie lekarzy, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów.
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symulacje, edukacja oparta na symulacjach, edukacja medyczna
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Abstrakt
Niewydolność serca jest szybko rozwijającym się problemem zdrowia publicznego z szacowanym
występowaniem u około 38 mln osób na całym świecie. Pacjenci z tą chorobą są dotknięci wieloma
objawami, jak duszność, zmęczenie czy słaba tolerancja wysiłku, wpływającymi na ich jakość życia.
Nawet pomimo stosowania licznych terapii, postępująca dysfunkcja serca może prowadzić do jego
krańcowej niewydolności, której jedynym skutecznym leczeniem jest przeszczepienie serca.
Niedostateczna liczba dawców ogranicza jednak wykorzystanie tej metody, w wyniku czego coraz
większego znaczenia nabierają systemy mechanicznego wspomagania krążenia. Mogą być one
wykorzystywane zarówno jako pomost do transplantacji, jak i terapia docelowa dla pacjentów, którzy
nie kwalifikują się do przeszczepienia.

Abstract
Heart failure is a rapidly growing public health problem with an estimated prevalence of
approximately 38 million people worldwide. Patients with this disease are affected by many symptoms,
such as dyspnoea, fatigue or poor exercise tolerance, affecting their quality of life. Even despite the use
of numerous therapies, progressive cardiac dysfunction may lead to its terminal failure and the only
effective treatment can be heart transplantation. However, insufficient number of donors limits the use
of this method, as a result of which the systems of mechanical circulatory support become more
significant. They can be used both as a bridge for transplantation and as a destination therapy for patients
who are not eligible for transplantation.
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1. Wprowadzenie
Niewydolność serca (HF; heart failure) jest jednym z ważniejszych problemów współczesnej
medycyny [1]. Na całym świecie blisko 40 milionów ludzi choruje na HF, stanowiąc około 1%
dorosłych [2]. Jednocześnie przewidywany jest 25% wzrost zachorowalności do 2030 roku, co będzie
się wiązało z dwukrotnym wzrostem wydatków na leczenie tej jednostki chorobowej [3]. Częstość
występowania i rozpowszechnienie HF rośnie wraz z wiekiem, w wyniku czego jest najczęstszym
powodem hospitalizacji u osób starszych. Potwierdzeniem tego są wyniki programu National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES), które wykazały, że odsetek dorosłych z HF wynosi
1,5% dla mężczyzn w wieku od 40 do 59 lat, 6,6% dla mężczyzn w wieku od 60 do 79 lat i 10,6% dla
mężczyzn w wieku 80 lat i powyżej. Wśród kobiet odpowiednio 1,2%, 4,8% i 13,5%, co ukazuje
przewagę występowania niewydolności serca w grupie najstarszych kobiet w stosunku do najstarszych
mężczyzn [2]. Zachorowalność na HF różni się w zależności od rasy, pochodzenia etnicznego
i czynników społeczno-ekonomicznych. Według badania „Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis
(MESA)”, najwyższa częstość występowania dotyczy Afroamerykanów (4,6/1000 osób) i Latynosów
(3,5/1000 osób), z kolei najniższa obejmuje Amerykanów rasy białej i pochodzenia azjatyckiego
(odpowiednio 2,4/1000 osób i 1/1000 osób) [2].
HF definiowana jest jako stan, w którym w wyniku zaburzeń czynności serca i spadku pojemności
minutowej dochodzi do niewystarczającego zaopatrzenia tkanek w odpowiednią ilość krwi i tlenu, przez
co nie zostaje spełnione ich zapotrzebowanie metaboliczne. Nierzadko właściwa pojemność minutowa
jest utrzymywana dzięki podwyższeniu ciśnienia napełniania [4]. Jest to zatem złożony zespół kliniczny
mogący wynikać z nieprawidłowości na wielu płaszczyznach, między innymi w funkcjonowaniu
mięśnia sercowego (zarówno mechanizmu skurczowego oraz rozkurczowego), wad zastawkowych, jak
również może być spowodowane chorobami osierdzia. Każda z tych dysfunkcji może prowadzić do
zaburzeń przepływu krwi i wynikającym z tego zatrzymaniem płynów, objawiającym się
przekrwieniem płucnym, obrzękami obwodowymi, dusznością, wzrostem ciśnienia w żyłach szyjnych,
czy też zmęczeniem [3].
Ze względów terapeutycznych kluczowe znaczenie ma identyfikacja przyczyny, czyli pierwotnej
jednostki chorobowej. Determinuje to zastosowanie specyficznego i optymalnego leczenia (np.
wymiana zastawki, celowana terapia farmakologiczna). Zanim objawy kliniczne staną się widoczne,
pacjent cierpi z powodu bezobjawowych – strukturalnych lub czynnościowych – nieprawidłowości
kardiologicznych, jak dysfunkcja skurczowa lub rozkurczowa lewej komory, które są prekursorami HF.
Rozpoznanie tych prekursorów i wczesne rozpoczęciem leczenia na wczesnym etapie może zmniejszyć
śmiertelność u pacjentów bezobjawowych [5].
Do najczęstszych czynników ryzyka HF możemy zaliczyć wiek, płeć, rasę, nadciśnienie tętnicze,
chorobę niedokrwienną i zawał mięśnia sercowego, hiperglikemię i cukrzycę, hipercholesterolemię,
obturacyjny bezdech senny, zażywanie narkotyków i spożywanie alkoholu, nikotynizm, otyłość,
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choroby tkanki łącznej (toczeń układowy, sarkoidoza), wrodzone wady serca, infekcje wirusowe oraz
obciążający wywiad rodzinny [4].
Główna klasyfikacja HF opiera się na pomiarze frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF; left
ventricular ejection fraction), na podstawie którego wyróżnia się pacjentów z niewydolnością serca
z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF; heart failure with preserved ejection fraction) – gdy LVEF
wynosi ≥ 50% – oraz pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF; heart failure with reduced
ejection fraction) – gdy LVEF wynosi <40%. Diagnoza HFpEF jest trudniejsza niż diagnoza HFrEF.
Pacjenci z HFpEF na ogół nie mają powiększonej lewej komory, natomiast często zwiększona jest
grubość ściany tej komory i /lub zwiększony jest rozmiar lewego przedsionka. Większość chorych ma
osłabioną zdolność napełniania, co określane jest jako dysfunkcja rozkurczowa i powszechnie
uznawane za prawdopodobną przyczynę HF u tych pacjentów. Istnieje również „szara strefa” pomiędzy
HFrEF a HFpEF określana jako niewydolność serca z pośrednią frakcją wyrzutową (HFmrEF; heart
failure with mid-range ejection fraction) – wówczas wartość LVEF waha się od 40 do 49%. Chorzy na
HFmrEF mają głównie łagodną dysfunkcję skurczową, ale z cechami dysfunkcji rozkurczowej. U tych
pacjentów, u których nie są wykrywalne nieprawidłowości lewej komory mogą natomiast występować
inne przyczyny sercowo-naczyniowe HF (np. nadciśnienie płucne, zastawkowa choroba serca [5].
Inny podział dzieli HF na ostrą i przewlekłą. Postać ostra może być zdefiniowana jako nowe
wystąpienie lub nawrót objawów w wyniku dekompensacji przewlekłej HF, co wymaga pilnej oceny
i leczenia. Chociaż słowo „ostra” sugeruje nagły początek, u wielu pacjentów objawy mogą mieć
charakter podostry, lecz z charakterystycznym, stopniowym pogarszaniem się stanu klinicznego [6].
Ostra HF manifestuje się kilkoma postaciami, takimi jak: ostry obrzęk płuc (wtórny do dysfunkcji serca),
wstrząs kardiogenny (zwykle w ostrym zespole wieńcowym) lub jako dekompensacja przewlekłej HF
[7]. Przewlekłą HF rozpoznaje się, gdy przebieg choroby jest stabilny, bez istotnych nasileń, przez okres
co najmniej jednego miesiąca lub gdy dochodzi do dekompensacji, często prowadzącej do hospitalizacji
chorego [5].
Różne objawy niewydolności serca występują w zależności od tego, która z komór jest niewydolna,
przy czym nierzadko ma miejsce jednoczesna niewydolność obu komór. Prawokomorowa HF
charakteryzuje się zmniejszeniem przepływu krwi przez krążenie płucne i aby utrzymać wystarczające
obciążenie wstępne, wzrasta ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w prawym przedsionku. Prowadzi to
do przekrwienia przewodu pokarmowego, hepatomegalii, obrzęków dystalnych części ciała, rzadziej do
wodobrzusza. W lewokomorowej HF serce nie zapewnia odpowiedniej perfuzji tkanek obwodowych,
co skutkuje uruchomieniem mechanizmów wyrównawczych. Dzięki zwiększonemu napełnianiu,
dochodzi do wzrostu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w lewym przedsionku, czego
następstwem jest podwyższone ciśnienie w układzie krążenia płucnego. Wywołany ciśnieniem przeciek
płynu z naczyń włosowatych prowadzi do przewlekłego przekrwienia płucnego [4].
Podstawowym celem terapii przewlekłej HF jest leczenie przyczynowe, łagodzenie objawów
towarzyszących (w tym duszności i obrzęków), zmniejszenie częstości hospitalizacji pacjentów oraz
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poprawa jakości życia i tolerancji wysiłku. Wśród metod leczenia można wyróżnić strategie
niefarmakologiczną, farmakologiczną oraz terapię inwazyjną [8]. Postępowanie niefarmakologiczne
obejmuje między innymi ograniczenie podaży sodu (do 2-3 g/dobę) i płynów (do 2 L/dobę)
w przypadku ich zatrzymania w organizmie. Istotne jest również zaprzestanie palenia tytoniu, redukcja
spożycia alkoholu, kontrola masy ciała oraz prowadzenie regularnej i umiarkowanej aktywności
fizycznej [9]. W farmakologii przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją skurczową lewej komory
(HFrEF) stosuje się: inhibitory konwertazy angiotensyny, sartany, β-blokery, blokery receptora
aldosterononowego, antagonistów receptora typu 1 dla angiotensyny II i inhibitory neprylizyny,
iwabradynę, diuretyki, glikozydy naparstnicy, hydralazynę. W leczeniu HFpEF i HFmrEF wykorzystuje
się β-blokery, digoksynę oraz leki z grupy diuretyków [5].
W ciągu ostatnich lat, celem leczenia HF opracowano wiele terapii medycznych, które oparte są
o terapię inwazyjną. Działania te poprawiły rokowania pacjentów zarówno pod względem poprawy
stanu klinicznego, jak i śmiertelności [1]. Wykorzystywane są głównie: terapia resynchronizująca
(CRT; cardiac resynchronization therapy), wszczepianie kardiowertera-defibrylatora (ICD; implantable
cardioverter-defibrillator) oraz rewaskularyzacja wieńcowa. Często ostatecznością, w przypadku braku
skuteczności leczenia wyżej wymienionymi metodami, jest wykonanie przeszczepienia serca.
W okresie przygotowującym do transplantacji pomocne może okazać się wykorzystanie systemów
mechanicznego wspomagania krążenia [5].

2. Systemy mechanicznego wspomagania krążenia (MCS) stosowane w niewydolności
serca
U pacjentów z przewlekłą lub ostrą HF, których nie można ustabilizować za pomocą standardowej
terapii, stosowane są systemy mechanicznego wspomagania krążenia (MCS; mechanical circulatory
support), uzupełniające pracę niewydolnej komory i zapewniające tym samym odpowiednią perfuzję
narządów. Systemami MCS mającymi znaczenie wśród pacjentów z ostrym wstrząsem kardiogennym
są kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP; intra-aortic balloon pump) lub pozaustrojowa oksygenacja
krwi (ECMO; extracorporeal membrane oxygenation). Z kolei u pacjentów chorujących na przewlekłą
i oporną na leczenie HF, metodą MCS, która może być zastosowana w takim przypadku, jest urządzenie
do mechanicznego wspomagania lewej komory (LVAD; left ventricular assist device) [5].

2.1. Rola i ocena przydatności urządzeń do mechanicznego wspomagania lewej komory
(LVAD) w leczeniu niewydolności serca
Najnowsze dane wykazują, że pacjenci z ciągłym wsparciem LVAD mają większą przeżywalność
w okresie oczekiwania na przeszczep. Coraz częściej urządzenia MCS, a w szczególności LVAD, są
postrzegane jako alternatywa dla transplantacji serca. Początkowo LVAD został opracowany do użytku
jako krótkoterminowy pomost do transplantacji (BTT; bridge to transplantation). Obecnie używany jest
u pacjentów oczekujących na przeszczepienie serca nawet przez okres kilku lat. Implantacja LVAD jest
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również wykorzystywana u chorych, którzy nie spełniają kwalifikacji do transplantacji, jako tak zwana
terapia docelowa (DT; destination therapy). Aktualne wskaźniki przeżycia dwu- i trzyletniego
u pacjentów z najnowszymi urządzeniami wspierającymi pracę lewej komory są bardzo dobre
i porównywalne z przeżyciem po transplantacji serca [5].
Szwajcarski ośrodek przeprowadził badanie dotyczące analizy dwuletniego programu implantacji
LVAD HeartMate 3. W okresie od listopada 2015 r. do sierpnia 2017 r. urządzenie Heartmate 3
wszczepiono 16 pacjentom z przewlekłą, krańcową HF, której najczęstszą etiologią była kardiomiopatia
niedokrwienna. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła 20,7 ± 7,3%. Siedmiu pacjentów według
skali INTERMACS sklasyfikowano do klasy 4, pięciu do 2, trzech do 3 i jednego do 1. U 81% (n = 13)
LVAD zastosowany został jako BTT, natomiast u 19% (n = 3) jako DT. Po implantacji, u 25%
pacjentów doszło do dysfunkcji prawej komory, wymagającej tymczasowego wsparcia tej komory.
Przez cały okres obserwacji (19 miesięcy) u trzech pacjentów wykonano przeszczep, a dwóch zmarło
z powodu zatorowości płucnej i udaru niedokrwiennego. Całkowity wskaźnik przeżycia wśród objętych
badaniem pacjentów wyniósł 92,9 ± 6,9% [10].
Wśród pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepu z przepływem ciągłym LVAD, aktualne
przeżycie wynosi 80% po 1 roku i 70% po 2 latach. Istotne jest, że implantacja LVAD jako BTT
zwiększa wskaźnik przeżycia po przeszczepie w porównaniu z przeżywalnością chorych, u których nie
stosowano LVAD. Pomimo stosowania najnowszych technologii i środków bezpieczeństwa
odnotowywane są przypadki krwawień, zatorowości płucnej i udarów. Również awaria urządzenia
pozostaje nadal poważnym problemem. Rozwiązania można upatrywać w najnowszym systemie LVAD
jakim jest HeartMate 3 [5].
W badaniu „HeartMate 3 vs. HeartMate II in Advanced HF”, oceniono bezpieczeństwo i porównano
skuteczność systemu wspomagania lewej komory serca HeartMate 3 w stosunku do HeartMate II
w prospektywnym, randomizowanym i kontrolowanym badaniu pacjentów z zaawansowaną HF.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących HeartMate 3 lub HeartMate II niezależnie
od tego, czy zostali zakwalifikowani jako BTT lub DT. Wyniki pokazały, że HeartMate 3 zapewnia
stopniową poprawę stanu klinicznego, przy czym nie stwierdzono istotnych różnic między obiema
grupami w częstości zgonów lub udarów powodujących niepełnosprawność. Niezmiernie istotny jest
natomiast fakt, iż ponowna operacja, w przypadku wadliwego działania pompy, występowała rzadziej
w grupie chorych z LVAD Heartmate 3 [11].
Wcześniejsze wszczepienie LVAD u pacjentów kontynuujących terapię farmakologiczną daje lepsze
wyniki parametrów sercowych niż u pacjentów bez implantacji [12]. U niektórych chorych po
implantacji może dojść do odwrotnego remodelingu i poprawy funkcjonalnej lewej komory, co
w niektórych przypadkach pozwala na usunięcie LVAD i jest określane jako tzw. „pomost do
wyzdrowienia” (BTR; bridge to recovery). Jest to jednak bardziej prawdopodobne u młodszych
pacjentów z ostrą HF o odwracalnej przyczynie, jak ostre zapalenie mięśnia sercowego czy
kardiomiopatia okołoporodowa. Stosowanie LVAD umożliwia także odzyskiwanie prawidłowej funkcji
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nerek i wątroby, a także prawej komory oraz zmniejszanie nadciśnienia płucnego. Jest to kluczowe dla
pacjentów, którzy początkowo nie kwalifikowali się do przeszczepienia serca, ale dzięki urządzeniu
mogą stać się kandydatami do jego wykonania (BTC; bridge to candidacy) [5].

2.2. Kwalifikacja do zastosowania LVAD
Kliniczne nasilenie HF ocenia się według czterostopniowej klasyfikacji New York Heart Association
(NYHA). Celem wystandaryzowania procesu kwalifikacji do LVAD stworzono klasyfikację
INTERMACS, która znacznie lepiej oddaje stan kliniczny chorego. Rejestr INTERMACS pokazuje
również poprawę wyników u pacjentów po implantacji LVAD [13]. Aby chory został włączony do
leczenia systemem LVAD, czas trwania ciężkich objawów musi być dłuższy niż 2 miesiące, pomimo
stosowania optymalnego leczenia, a pacjent dodatkowo musi spełnić co najmniej dwa z następujących
kryteriów: frakcja wyrzutowa lewej komory <25% i szczytowe zużycie tlenu <12 ml/kg/min,
przynajmniej 3 hospitalizacje w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia HF, zależność od
leków inotropowo-dodatnich, dysfunkcja nerek i wątroby, brak poważnego uszkodzenia prawej komory
i ciężkiej wtórnej niedomykalności zastawki trójdzielnej.

2.3. Niewydolność prawokomorowa a LVAD
Ocena funkcji prawej komory jest kluczowa i konieczna zarówno przed, jak i po implantacji LVAD.
Niewydolność prawej komory po implantacji może być odwracalna i wymagać zastosowania urządzenia
wspomagającego pracę prawej komory (RVAD; right ventricular assist device). U pacjentów
z przewlekłą niewydolnością dwukomorową lub utrzymującą się niewydolnością prawej komory po
implantacji LVAD może być konieczne zastosowanie urządzenia wspierającego obie komory (BIVAD;
biventricular assist device) [5].

3. Opis przypadku
57-letnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz
Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu z krańcową
postacią niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii niedokrwiennej. Stan chorej przy przyjęciu
określono jako ciężki. W badaniu echokardiograficznym frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła
12%. Z uwagi na stan chorej rozważano przeszczepienie serca. W tym celu wykonano pomiar płucnych
oporów naczyniowych, których wartość wyniosła 10 j.W ., co stanowiło przeciwwskazanie do leczenia
transplantacją serca. Podczas hospitalizacji, pomimo stosowania wlewów amin presyjnych
i diuretyków, dochodziło do epizodów dekompensacji. Jeden z takich epizodów wymagał zastosowania
IABP. Równocześnie, z uwagi na spadki ciśnienia tętniczego, niemożliwe okazało się zastosowanie
sildenafilu, nawet w bardzo małej dawce (25mg/24h). Wobec wyczerpania standardowych metod
leczenia oraz z uwagi na ciężki stan pacjentki, chorą zakwalifikowano do implantacji LVAD HeartMate
3. Dnia 22.10.2018 r. wykonano operację małoinwazyjnej implantacji urządzenia. Po zabiegu nastąpiła
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poprawa wydolności układu krążenia i ustąpienie objawów małego rzutu lewej komory. Na pierwszy
plan zaczęły wysuwać się natomiast objawy niewydolności prawokomorowej. W okresie
okołooperacyjnym amplituda skurczowego ruchu pierścienia zastawki trójdzielnej (TAPSE; tricuspid
annular plane systolic excursion) w UKG wykazywała ok. 11-12 mm. Zastosowano wlew dożylny
milirinonu oraz regularnie wykonywano kontrolne UKG. W toku dalszej hospitalizacji obserwowano
systematyczny spadek wartości ciśnienia skurczowego w prawej komorze serca. Dnia 11.12.2018 r.
zdecydowano o powtórzeniu cewnikowania prawego serca. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono
znamienne obniżenie płucnych oporów naczyniowych do wartości < 3 j.W . Po powtórzeniu badań
kwalifikacyjnych, chora została umieszczona na aktywnej liście biorców przeszczepu serca. Przez cały
czas pompa LVAD pracowała prawidłowo, a chora pozostawała na dożylnym wlewie milirinonu. Dn.
26.12.2108, po 2 miesiącach i 4 dniach życia z wszczepionym układem LVAD, wobec zgłoszenia
zgodnego grupowo narządu, pacjentka została poddana zabiegowi przeszczepienia serca. Przebieg
okresu pooperacyjnego okazał się być typowym, zastosowano standardowy trójlekowy schemat
immunosupresji (takrolimus, kwas mykofenolowy, glikokortykostreroidy) i chora po trzech tygodniach
została wypisana do domu.

4. Znaczenie LVAD w omawianym opisie przypadku
W przypadku omawianej chorej implantacja LVAD była zarówno pomostem do przeszczepienia
serca, zapewniającym pacjentce możliwość przeżycia czasu oczekiwania na dawcę, jak i metodą samą
w sobie umożliwiającą normalizację oporów płucnych, w sytuacji, gdy metody farmakologiczne
zawiodły. U chorych z niewydolnością lewokomorową i zespołem niskiego rzutu, w przypadku których
bardzo często występują problemy z zastosowaniem wystarczających dawek sildenafilu, każda
alternatywna metoda obniżenia naczyniowych oporów płucnych zasługuje na uwagę. Przypadki takie
jak powyższy, rzucają inne światło na systemy wspomagania lewokomorowego, ukazując w nich nie
tylko prosty środek „sercozastępczy”, ale i potężne narzędzie wpływu na układ sercowo-naczyniowy
jako całość.

5. Podsumowanie
Dotychczasowe obserwacje i badania potwierdzają występowanie klinicznych korzyści wśród
chorych, u których zastosowano mechaniczne wspomaganie lewej komory poprzez implantację LVAD.
Urządzenia do wspomagania serca typu LVAD stają się nie tylko pomostem do transplantacji czy terapią
docelową, ale także potencjalnym pomostem do wyzdrowienia. Liczne badania prowadzone w wielu
zagranicznych ośrodkach sugerują, że LVAD jest odpowiedzialny za poprawę jakości życia oraz spadek
śmiertelności u chorych z krańcową niewydolnością lewej komory. Niezbędne są kolejne prace
badawcze i rozwój tej technologii, która pomoże odnosić dalsze sukcesy w walce z tak dużym
problemem zdrowia publicznego, jakim jest niewydolność serca.

122

Medycyna XXI wieku
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, urządzenie do mechanicznego wspomagania lewej komory, przeszczepienie
serca

Keywords:
heart failure, left ventricular assist device, heart transplantation

Literatura
1.

Gedela M, Khan M, Jonsson O. Heart Failure. S D Med. 2015;68(9):403-5, 407-9.

2.

Dharmarajan K, Rich MW. Epidemiology, Pathophysiology, and Prognosis of Heart Failure in Older Adults.
Heart Fail Clin. 2017;13(3):417-426.

3.

Mazurek JA, Jessup M. Understanding Heart Failure. Heart Fail Clin. 2017;13(1):1-19.

4.

Tanai E, Frantz S. Pathophysiology of Heart Failure. Compr Physiol. 2015;6(1):187-214.

5.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute
and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure
Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):891-975.

6.

Muiesan ML, Paini A, Agabiti Rosei C, et al. Current Pharmacological Therapies in Heart Failure Patients.
High Blood Press Cardiovasc Prev. 2017;24(2):107-114.

7.

Mosterd A, Hoes AW. Clinical epidemiology of heart failure. Heart. 2007;93(9):1137-46.

8.

Brake R, Jones ID. Chronic heart failure part 2: treatment and management. Nurs Stand. 2017;31(20):53-63.

9.

Lee CS, Auld J. Heart Failure: A Primer. Crit Care Nurs Clin North Am. 2015;27(4):413-25.

10. Mendes V, Cerca C, Crosset M, et al. Two Years of Experience in the Implantation of Heartmate III. Rev
Port Cir Cardiotorac Vasc. 2017;24(3-4):120.
11. Mehra MR, Naka Y, Uriel N, et al. A Fully Magnetically Levitated Circulatory Pump for Advanced Heart
Failure. N Engl J Med. 2017;376(5):440- 450.
12. Starling RC, Estep JD, Horstmanshof DA, et al. Risk Assessment and Comparative Effectiveness of Left
Ventricular Assist Device and Medical Management in Ambulatory Heart Failure Patients: The ROADMAP
Study 2-Year Results. JACC Heart Fail. 2017;5(7):518-527.
13. Kirklin JK, Naftel DC, Pagani FD, et al. Seventh INTERMACS annual report: 15,000 patients and counting.
J Heart Lung Transplant. 2015;34(12):1495-504.

123

Medycyna XXI wieku

124

Medycyna XXI wieku

125

Medycyna XXI wieku

126

