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Aktywna stymulacja zwoju skrzydłowo-podniebiennego nadzieją
dla pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu

Bartłomiej Zaremba1, Adrianna Gorecka1, Małgorzata Szypłowska1, Adrian Kuś1, Joanna
Milanowska2
1
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Abstrakt
Udar mózgu wciąż pozostaje drugą pod względem częstości przyczyną zgonów. W około 80%
przypadków ma on podłoże niedokrwienne, a głównie stosowane swoiste metody leczenia to tromboliza
i trombektomia mechaniczna. Obydwie procedury są najbardziej skuteczne jeśli zostaną
przeprowadzone w ciągu kilku godzin od wystąpienia objawów. Ze względu na to wielu pacjentów nie
zostaje zakwalifikowanych do leczenia.
Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień dotyczących procedury, która daje nadzieję
na wyleczenie większej grupy pacjentów. Metodę badawczą stanowi przegląd piśmiennictwa
wyszukanego w bazie Pubmed, dotyczącego badania, którego wyniki były publikowane między 2018,
a 2019 rokiem.
Opisano międzynarodowe badanie dotyczące wdrożenia nowej procedury terapeutycznej, w której
wzięło udział 1078 pacjentów. Polega ona na stymulowaniu komórek nerwowych zwoju skrzydłowopodniebiennego przez cztery godziny każdego z pięciu kolejnych dni. Efektem jest między innymi
zwiększenie przepływu w krążeniu mózgowym. Ponadto zaobserwowano, że po 3 miesiącach od
wdrożenia leczenia pacjenci wykazują wyższą jakość życia niż pacjenci leczeni innymi metodami, a
wyniki były podobne niezależnie od wieku, płci i ciężkości przypadku.
Nowa procedura daje szansę na leczenie pacjentów, którzy nie mogą zostać zakwalifikowani do
innych obecnie stosowanych procedur. Wymaga ona jednak dalszych badań, a w szczególności
sprawdzenia efektów połączenia jej z trombolizą i trombektomią mechaniczną.

Abstract
A stroke remains to be the second leading cause of death. Globally, 80% of cases are due to ischemia.
The main treatment methods are thrombolysis and mechanical thrombectomy. Only if they are
performed within a few hours of the first symptoms, high efficacy is observed, which results in excluding
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from the treatment a large number of patients. The aim of the study is to present the latest reports on the
innovative method of treatment, that enables to cure a greater group of patients.
The research method is a review of literature published on PubMed, associated with study, the results
of which were published between 2018 and 2019.
1078 took part in an international study that aimed to develop a new procedure. The main assumption
of this method is a stimulation of neuronal cells of sphenopalatine ganglion for four hours daily, five
days in a row. It resulted in an increase in cerebral blood flow. Moreover, 3 months after the treatment
higher quality of live was observed, comparing to the patients cured with other methods. The results
were comparable, regardless of age, sex and severity of the case.
An active stimulation of clusters of neurons gives a chance to treat patients disqualified from other
currently used procedures. However, further studies are needed, especially in order to evaluate the
possible effect of combining the described method with thrombolysis and mechanical thrombectomy.

Wprowadzenie
1.1. Wstęp
Udar mózgu to to choroba ośrodkowego układu nerwowego o pochodzeniu naczyniowym,
zróżnicowanej etiologii i patogenezie, która niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn
chorobowości, długoterminowej upośledzonej sprawności i zgonów [1]. Ze względu na wspomnianą
różnorodność etiologii i patomechanizmów prowadzących do rozwoju udaru mózgu, powstało wiele
opartych na odmiennych kryteriach podziałów choroby. Mają one na celu ułatwienie klasyfikacji tego
schorzenia do mniejszych podgrup. W efekcie możliwe jest wdrożenie swoistego leczenia i
odpowiedniej profilaktyki wtórnej. Do najważniejszych klasyfikacji należy zaliczyć tę w oparciu o
rodzaj uszkodzenia prowadzący do rozwinięcia się choroby. Według niej wyróżniamy udar
niedokrwienny (87%) i udar krwotoczny (10%) oraz krwawienie podpajęczynówkowe (reszta
przypadków) [2]. Kolejne stosowane klasyfikacje skupiają się na precyzowaniu przyczyn udaru
niedokrwiennego. TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) dzieli schorzenia ze względu
na przyczynę, i tak wyróżniamy: te związane z zatorowością sercowopochodną, z dużych naczyń
szyjnych i śródczaszkowych, lakunarne, zamknięcie drobnych naczyń, o innej etiologii i o etiologii
nieustalonej [3]. Kolejny podział to A-S-C-O, gdzie A odnosi się do zmian miażdżycowych, S do chorób
małych naczyń, C do przyczyn sercowopochodnych i O określa wszystkie inne [4]. Istnieją jeszcze
klasyfikacje wg OCSP (Oxfordshire Community Stroke Project Classification), który określa obszar
krążenia mózgu zajęty przez udar i której użycie umożliwia prognozowanie przebiegu i kolejnego
zachorowania, oraz podział ze względu na czas trwania objawów [5,6]. W ostatniej z wymienionych
klasyfikacji wyróżniamy: TIA (transient ischemic attack), RIND (reversible ischemic neurologic
deficyt), CS (completed stroke), a w niektórych z podziałów dodatkowo wyróżnia się PS (progressive
stroke) [6]. Najważniejszym spośród nich jest TIA, czyli przemijające niedokrwienie mózgu, ale bez

7

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
uchwytnych ognisk niedokrwienia w badaniach neuroobrazowych, w którym objawy ustępują do 24
godzin od ich wystąpienia i często mogą być niespecyficzne, co utrudnia postawienie diagnozy [2,6].

1.2. Patofizjologia i czynniki ryzyka
Liczne badania epidemiologiczne pozwoliły nam na dokładniejsze poznanie czynników ryzyka i
prognostycznych

związanych

z

udarem

mózgu,

co

umożliwiło

lepsze

wytłumaczenie

patomechanizmów prowadzących do jego rozwoju.
Do udaru niedokrwiennego dochodzi kiedy naczynie doprowadzające krew do mózgu staje się
niedrożne, w efekcie zaburzona zostaje homeostaza; do neuronów nie dociera wystarczająca ilość tlenu
i glukozy, produkty przemiany materii kumulują się, dochodzi do deficytu energii użytecznej
biologicznie w postaci ATP (adenozynotrimonofosforanu) i po czasie do śmierci komórek mózgu [7].
Większość przypadków wystąpienia udaru może zostać wytłumaczona przez: nadciśnienie, cukrzycę,
choroby związane z sercem, przewlekłe palenie, otyłość brzuszną, hiperlipidemię, brak aktywności
fizycznej, nadmierne spożywanie alkoholu, złe nawyki żywieniowe oraz przewlekły stres i depresję.
Wśród nich możemy wyróżnić te, które są modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do pierwszych z nich
zaliczamy: zapalenie (wysoki poziom białka C-reaktywnego, lipoproteinę związana z fosfolipazą A2 –
LpPLA2, poziom leukocytów i innych cytokin, takich jak interleukina 6 i czynnik martwicy
nowotworów) [2,8,9]. W tej grupie znajdują się również infekcje (Chlamydia pneumonia, Helicobacter
pylori, wirusy z rodziny Herpes i infekcje przyzębia), choroby układu moczowego (związane z
albuminurią i zmniejszoną filtracją kłębuszkową) i nieodpowiednia dieta (dużo soli i tłuszczów). W
odniesieniu do nieprawidłowego odżywiania, znaczenie mają również nadużywanie alkoholu i
nadmierne palenie papierosów, które wiążą się z podwyższeniem ciśnienia tętniczego krwi,
występowaniem zaburzeń rytmu serca, nadkrzepliwością i zmniejszeniem przepływu mózgowego, jak
również ze zmniejszeniem podatności naczyń krwionośnych, podwyższonym poziomem fibrynogenu,
zwiększoną tendencją do agregacji płytek, obniżeniem poziomu HDL (high densitylipoprotein) i
podwyższonym hematokrytem [10]. Drugie z kolei, czyli czynniki ryzyka niemodyfikowalne, związane
z większym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu to: wiek, płeć, pochodzenie etniczne i dziedziczność.
Zaobserwowano, że dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia udaru występuje u tych, których krewni
pierwszego stopnia doświadczyli udaru. Ponadto wykazano związek chromosomu 9p21 (geny
CDKN2A, CDKN2B) ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby [2]. U podstaw rozwijania się
wielu patologicznych stanów należących do czynników ryzyka, takich jak: miażdżyca, nadciśnienie, czy
hiperlipidemia, bardzo często leżą nieprawidłowe zmiany w miRNA (micro ribonucleicacid), które
odpowiada za wyciszanie ekspresji genów [7]. Dodatkowo istnieje szansa na leczenie udarów przy
użyciu określonych cząsteczek miRNA (miR-125b,-26a,-34a,-145,-let-7b), co daje nadzieję na
przygotowanie odpowiedniej terapii genowej możliwej do wdrożenia w leczeniu niekorzystnych
efektów tego schorzenia.
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1.3. Epidemiologia
Zaburzenia wynikające z niedokrwienia wciąż pozostają jednymi z głównych przyczyn śmierci
w cywilizacjach zachodnich, a wśród nich wysoką pozycję niezmiennie utrzymuje udar niedokrwienny
mózgu [11]. Średnio co 3 minuty i 42 sekundy ktoś na świecie umiera z powodu udaru - częściej są to
kobiety, ze względu na to, że ich średnia długość życia jest wyższa niż u mężczyzn, przez co są bardziej
podatne na ryzyko wystąpienia udaru związane z wiekiem [10]. Badania epidemiologiczne
przeprowadzone w 1990 roku wykazały, że śmiertelność związana z udarem mózgu w Polsce jest
zdecydowanie większa niż w zachodniej Europie, czy Stanach Zjednoczonych [12]. Różnice te jednak
zmniejszyły się znacząco w ostatniej dekadzie, co wynikać może z tego, że coraz rzadziej stwierdza się
ciężkie postacie udaru, a obecna liczba osób, które zapadają na udar w Polsce wynosi około 90 tysięcy
[12,13]. Pomimo zatarcia różnić w zachorowalności pomiędzy Polską a innymi krajami,
zaobserwowano, że globalnie życiowe ryzyko zapadnięcia na udar mózgu wzrosło z 22,8% w 1990 roku
do 24,9% w 2016 roku [10].
Ponadto częściej ofiarami udaru są ludzie powyżej 65 roku życia, a ryzyko podwaja się z każdą
dekadą po ukończeniu 55 roku życia [2,14]. Jeśli chodzi o płeć, zauważono spadek zachorowalności u
mężczyzn, a u kobiet utrzymywanie się zapadalności na tym samym poziomie [14]. Wciąż rokrocznie
więcej przypadków udaru mózgu stwierdza się u kobiet niż u mężczyzn [10]. Zaobserwowano, że
częściej chorobę diagnozuje się u kobiet, u których pierwsza miesiączka wystąpiła przed 10, albo po 17
roku życia, jak u również u tych, u których menopauza zaczęła się przed 45 rokiem życia [10]. Udary
diagnozuje się również u dzieci, jednak występują one rzadziej niż u dorosłych, a ich przyczyną jest
częściej krwotok niż niedokrwienie [2]. Najwięcej przypadków stwierdza się pomiędzy 2 a 5 rokiem
życia, i wiążą się one z ryzykiem groźnych powikłań i wysoką śmiertelnością [2,15]. Zaobserwowano
również zależności w występowaniu udaru a pochodzeniem etnicznym, więcej przypadków udaru
krwotocznego diagnozuje się u Azjatów, Afrykanów i mieszkańców Ameryki Łacińskiej [2].

1.4. Leczenie
Po zweryfikowaniu podejrzenia udaru mózgu i ustaleniu wskazań do leczenia swoistego, należy
niezwłocznie rozpocząć leczenie lub wdrożyć odpowiednią profilaktykę wtórną. Czas od stwierdzenia
objawów jest bardzo ważny, ponieważ najlepsze efekty leczenia obserwuje się do kilku godzin od ich
wystąpienia. Rozpoznanie można postawić na podstawie zalecanej przez AHA/ASA (American Heart
Association/ American Stroke Association) skali FAST, gdzie F – face drooping, asymetria twarzy, A
– arm weakness, osłabienie kończyny górnej, S – speech difficulty, zaburzenia mowy, T – time to call,
telefon ratunkowy, lub Skali Udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia – NIHSS [16]. Kluczowy jest
również szybki transport chorego do szpitala. Według wytycznych postępowania w udarze mózgu
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego liczy się „złota godzina udarowa”, czyli 60 minut od
wystąpienia objawów schorzenia, w przeciągu których, chory powinien znaleźć się na najbliższym
oddziale lub pododdziale udarowym. Szybkie podjęcie działania opisuje „łańcuch przeżycia w udarze
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mózgu”, w którym zgodne z aktualnymi zaleceniami działania układają się w następującej kolejności:
szybkie rozpoznanie objawów (przez samych chorych, osoby w ich otoczeniu, lub przedstawicieli
środowiska medycznego, którzy jako piersi zetkną się z chorym), natychmiastowe wezwanie
odpowiednich służb ratownictwa medycznego, szybki transport chorego do wcześniej powiadomionego
szpitala, dysponującego wyposażeniem i specjalistami przygotowanymi do leczenia udaru oraz jak
najszybsze i odpowiednie postawienie rozpoznania udaru [1].
Złotym standardem leczenia udaru niedokrwiennego mózgu pozostaje niezmiennie dożylne leczenie
trombolityczne. Jedynym lekiem fibrynolitycznym posiadającym obecnie rejestrację do stosowania jest
alteplaza, czyli rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (rt-PA) [1]. W klasyfikowaniu
pacjentów do leczenia bardzo ważne jest kryterium czasowe. Istotnie statystycznie korelacje pomiędzy
wdrożeniem leczenia trombolitycznego a wyleczeniem i poprawą jakości życia pacjentów udarowych
zaobserwowano przede wszystkim w oknie terapeutycznym do trzech godzin od wystąpienia objawów,
mniejsze ale równie istotne w oknie terapeutycznym od trzech do czterech i pół godziny, natomiast w
oknie terapeutycznym od czterech i pół do sześciu godzin nie ma większych szans na odzyskanie pełnej
sprawności [17,18,19].
Badania WAKE-UP rozszerzają zakres kwalifikacyjny pacjentów do leczenia trombolitycznego o
dodatkowe kryterium radiologiczne, i dopuszczają zastosowanie leczenia trombolitycznego w szerszym
oknie terapeutycznym, niż obecnie stosowane [20]. Leczenie to jest skierowane głównie do pacjentów,
u których doszło do udaru podczas snu, a objawy zostały zauważone dopiero po przebudzeniu, potrzeba
jednak dalszych badań, które potwierdziłyby skuteczność i bezpieczeństwo tej metody do użytku w
praktyce klinicznej.
Istnieje również możliwość leczenia wewnątrznaczyniowego poprzez zastosowanie metody –
trombektomii mechanicznej, która jest uważana za efektywną w leczeniu udaru niedokrwiennego, który
został spowodowany niedrożnością dużej tętnicy domózgowej [21]. Większość opóźnień związanych z
późniejszym rozpoczęciem leczenia dotyczy niewątpliwie działań przedszpitalnych, tylko około 1012% pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu zostaje zakwalifikowanych do otrzymania leczenia
trombolitycznego [1].

Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień dotyczących nowatorskiej procedury –
aktywnej stymulacji zwoju skrzydłowo-podniebiennego, pozwalającej na wdrożenie leczenia udaru
niedokrwiennego do 24 godzin od wystąpienia objawów. Jest to szansa na poddanie leczeniu pacjentów,
którzy zostaną zdyskwalifikowani do leczenia obecnie stosowanymi metodami – trombolizą czy metodą
wewnątrznaczyniową jaką jest trombektomia mechaniczna.
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Materiał i metoda
Metodę badawczą stanowi przegląd dostępnego piśmiennictwa wyszukanego w bazie Pubmed,
dotyczącego jednego badania, którego wyniki zostały opublikowane między 2018 a 2019 rokiem.

Aktywna stymulacja zwoju podniebienno-skrzydłowego
Badania nad nową metodą leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu to
międzynarodowe, podwójnie ślepe, zrandomizowane, maskowane badanie kontrolowane. Zostało
przeprowadzone w 73 ośrodkach medycznych na terenie 18 krajów i trwało od 10 czerwca 2011 roku
do 7 marca 2018 roku [22,23,24,25]. Swoim zasięgiem objęło 1078 pacjentów, w tym 481 z nich zostało
poddanych aktywnej stymulacji zwoju skrzydłowo-podniebienniego. U wszystkich z nich
zdiagnozowano udar niedokrwienny mózgu, który obejmował swoim zasięgiem przedni obszar
unaczynienia. Ponadto pacjenci nie byli poddawani żadnemu innemu leczeniu przeciwudarowemu. 520
spośród nich miało potwierdzone uszkodzenie kory mózgu i poważne deficyty neurologiczne, a ich
zakres wiek zawierał się w przedziale 40-85 lat. Uzyskane wyniki przeanalizowano w oparciu o metodę
testowania wielu hipotez Hochberga (poziom istotności p<0,05 i p<0,025).
Metoda polega na wprowadzeniu poprzez niewielki otwór w podniebieniu elektrody i umieszczeniu
jej w pobliżu zwoju skrzydłowo-podniebiennego, dokładnie w kanale podniebiennym większym.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym bazując na wynikach tomografii komputerowej
pacjenta i trwa około pięciu minut. Po umieszczeniu elektrody dokonuje się stymulacji komórek
nerwowych, która trwa przez cztery godziny każdego z pięciu kolejnych dni. Efektem stymulacji zwoju
skrzydłowo-podniebiennego jest wazodylatacja nieuszkodzonych naczyń mózgowych i w efekcie
zwiększenie przepływu w krążeniu mózgowym, ustabilizowanie bariery krew-mózg i tym samym
ochrona przed rozwinięciem się lub pogłębieniem obrzęku mózgu, redukcja obszaru martwicy
niedokrwiennej i zwiększenie potencjału neuronów do regeneracji po uszkodzeniu i tworzenia nowych
połączeń neuronalnych.
Najlepsze efekty odnotowano po rozpoczęciu procedury pomiędzy 8 a 24 godziną od wystąpienia
objawów. Ponadto zaobserwowano, że po 3 miesiącach od wdrożenia leczenia pacjenci wykazują
wyższą jakość życia niż pacjenci leczeni innymi metodami. Co więcej, wyniki leczenia były podobne
niezależnie od wieku, płci, ciężkości przypadku i czasu po którym je rozpoczęto, natomiast śmiertelność
była porównywalna zarówno w grupie badanej jak i grupie kontrolnej.

Wnioski
Nowa metoda daje szanse na wyleczenie pacjentów, którzy byli dotąd dyskwalifikowani do leczenia
obecnie stosowanymi metodami, ze względu na kryterium czasowe. Ponadto jest umożliwia ona
uzyskanie przez pacjentów wyższej jakości życia po zakończeniu leczenia, niż u tych którzy są
poddawani leczeniu innymi procedurami. Potrzeba jednak dalszych badań, które pozwolą na określenie
efektywności nowej metody w połączeniu z trombolizą lub trombektomią.
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Abstrakt
Proces diagnostyczny obu opisywanych w tej pracy guzów mózgu jest do siebie podobny, pomimo
znaczących różnic w ich charakterystyce. Glejak wielopostaciowy jest nowotworem o najwyższym
stopniu złośliwości, a jednocześnie najczęstszym pierwotnym guzem mózgu u dorosłych. Natomiast
nerwiak osłonkowy jest zmianą łagodną, stosunkowo rzadką, ale jest jednocześnie najczęstszym
nowotworem kąta mostowo-móżdżkowego. Zazwyczaj badaniem z wyboru przy podejrzeniu guza
mózgu, w tym również glejaka i nerwiaka, jest rezonans magnetyczny. Zapewnia on najlepsze
obrazowanie tkanek miękkich, daje możliwość wykonania zaawansowanych badań funkcjonalnych
takich jak badanie dyfuzji, perfuzji czy spektroskopii. Ponadto jest bezpieczne dla pacjenta. Oprócz
rezonansu magnetycznego, w diagnostyce poszczególnych guzów wykorzystywane są badania
dedykowane. W procesie rozpoznawania glejaka wymagane jest wykonanie oceny histopatologicznej
oraz genetycznej. W diagnostyce nerwiaka, jako procedur przesiewowych i pierwszego rzutu używa się
badań: audiometrycznych oraz potencjałów wywołanych pnia mózgu.

Abstract
Diagnostic courses of brain tumours described in this paper are similar, despite significant
differences in their characteristics. Multiform glioblastoma is highly malignant neoplasm, in the same
time being the most common primary brain tumour among adults. Sheath neuroma is benign neoplasm,
it occurs rather rarely but it is the most common neoplasm of the pontocerebellar angle. Usually, on a
suspicion of a brain tumour, including a glioblastoma or a sheath neuroma, the examination of choice is
the magnetic resonance imaging. It provides the best representation of soft tissues, allows for a use of
an advanced magnetic resonance techniques such as the diffusion or the perfusion imagining and also
the magnetic resonance spectroscopy. Moreover, it is safe to a patient. In diagnostics of specific brain
tumours dedicated examinations are also being used. The glioblastoma recognition requires the
histopathological and the genetical examination. In the sheath neuroma diagnosis, auditory tests and the
auditory brainstem response examinations are used as a screening and preliminary procedures.
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1. Wstęp
Guzy mózgu są istotnym problemem zdrowotnym, a ich częstość występowania ciągle wzrasta. W
Stanach Zjednoczonych w 2014 roku rozpoznano 23 380 nowych przypadków pierwotnych guzów
mózgu, co stanowiło 1,4% wszystkich nowo zdiagnozowanych nowotworów. W tym samym roku były
przyczyną 14 320 zgonów, co stanowi 2,4% wszystkich śmierci związanych z nowotworami. Szanse na
pięcioletnie przeżycie ma 33,4% pacjentów. Nowotwory mózgu częściej dotyczą mężczyzn, i zwykle
są diagnozowane w przedziale wiekowym 55-64 lat [1].
Nowotwory te wykazują duże zróżnicowane, w 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World
Health Organization, WHO) wydało nową klasyfikację nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
(OUN): zostały są one podzielone na 17 grup. Przerzuty z innych narządów są najczęstszą przyczyną
nowotworów OUN, natomiast najczęstszymi nowotworami pierwotnymi są kolejno glejaki i oponiaki
[1].
W tej pracy omówiono diagnostykę guzów mózgu na przykładzie dwóch wybranych nowotworów:
glejaka wielopostaciowego oraz nerwiaka osłonkowego nerwu słuchowego (nerwu VIII). Glejak
wielopostaciowy jest najczęstszym z pierwotnych nowotworów mózgu, zazwyczaj lokalizuje się
nadnamiotowo. Natomiast nerwiak osłonkowy nerwu VIII jest guzem podnamiotowym, najczęstszym
nowotworem kąta mostowo-móżdżkowego. Z powodu odmiennej lokalizacji oraz charakteru obu tych
nowotworów, ich diagnostyka znacznie różni się od siebie.

2. Charakterystyka wybranych nowotworów
2.1. Charakterystyka glejaka wielopostaciowego
Glejaki to nowotwory mózgu wywodzące się z tkanki glejowej, stanowiącej zrąb mózgu. Tkanka ta
bierze udział w tworzeniu bariery krew-mózg, umożliwia odżywianie struktur mózgowia a także tworzy
osłonki mielinowe neuronów. Spośród glejaków wyróżnia się gwiaździaki, wyściółczaki,
skąpodrzewiaki, glejaki zarodkowe oraz postacie mieszane. Glejaki stanowią od 30% do 40%
wszystkich guzów wewnątrzczaszkowych. Około połowę wszystkich glejaków u dorosłych stanowi
glejak wielopostaciowy [2,3].
Glejak wielopostaciowy należy do grupy gwiaździaków. Jest bogatokomórkowym nowotworem
utworzonym przez nisko zróżnicowane astrocyty. Jest to guz o najwyższym IV stopniu złośliwości.
Rozwija się u osób dorosłych powyżej 50 roku życia, częściej u mężczyzn. Jego typową lokalizacją u
dorosłych jest okolica czołowo-skroniowa. Często przechodzi przez spoidło wielkie do drugiej półkuli
mózgu. Charakteryzuje się zmiennym utkaniem histologicznym, dużą aktywnością proliferacyjną,
atypią komórkową, neoangiogenezą z tworzeniem struktur kłebuszkowych oraz obecnością obszarów
martwicy. Cechą charakterystyczną tego guza jest naciekający charakter wzrostu. Nowotwór powoduje
niespecyficzne objawy takie jak bóle głowy, drgawki, zaburzenia motoryczne i czuciowe [3,4,5].
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2.2. Charakterystyka nerwiaka osłonkowego
Nerwiaki osłonkowe są to nowotwory łagodne, pochodzenia neuroektodermalnego, wywodzące się
z osłonek Schwanna. Występują z częstością 1 na 100 tysięcy osób rocznie, niezależnie od płci i wieku.
W 95% przypadków są to zmiany nabyte, występujące jednostronnie. Natomiast w 5% przypadków
występują u chorych z nerwiakowłókniakowatością typu drugiego, są dziedziczne i obustronne. Około
25-40% nerwiaków powstaje w obrębie głowy i szyi, częściej dotyczą nerwów czaszkowych niż
obwodowych. Zazwyczaj są to lite guzy o kulistym kształcie i twardej konsystencji. Zwykle posiadają
torebkę włóknistą. Ich najczęstszą lokalizacją jest kąt mostowo-móżdżkowy. Typowo wywodzą się z
części przedsionkowej czaszkowego nerwu VIII, a miejscem ich wyjścia jest zwykle strefa
Obersteinera-Redlicha, gdzie osłonka mielinowa nerwu łączy się z oponą mózgu [6,7].
Objawy, jakie wywołują nerwiaki, zależą od ich lokalizacji. Guz położony w obrębie OUN
manifestuje się: bólem głowy, niedowładem nerwów gałkoruchowych, zaburzeniami czucia, objawami
móżdżkowymi, osłabieniem słuchu, nerwobólem. W przypadku położenia w kącie mostowomóżdżkowym objawy są wywołane uciskiem guza na nerwy trójdzielny (V), twarzowy (VII) i słuchowy
(VIII). Do symptomów tych zalicza się: zwykle jednostronny niedosłuch odbiorczy, nagłą głuchotę,
problemy ze zrozumieniem mowy, szumy uszne, zaburzenia równowagi [7].

3. Ogólna diagnostyka guzów mózgu
3.1. Proces diagnostyczny
Objawy, które mogą sugerować obecność guza OUN, zależą od jego lokalizacji i charakteru jego
wzrostu. Należą do nich: ogólne objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (bóle głowy,
nudności i wymioty najbardziej nasilone rano), osłabienie sprawności umysłowej, zaburzenia pamięci,
pierwotnie uogólnione napady padaczkowe oraz symptomy typowe dla lokalizacji guza (niedowład,
zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, objawy móżdżkowe, uszkodzenie nerwów czaszkowych,
ogniskowe napady padaczkowe) [1,8].
Diagnostykę guzów mózgu należy rozpocząć od badania podmiotowego i przedmiotowego, które
obejmuje: wywiad, pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, badania neurologiczne, ocenę stanu sprawności
chorego.
Kolejnym etapem diagnostyki jest wykonanie badań obrazowych do których należą: rezonans
magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK), angiografia oraz pozytonowa emisyjna tomografia
(PET). Badanie MR ze względu na swoje właściwości jest badaniem z wyboru w diagnostyce
większości guzów mózgu; będzie ono dokładniej opisane w dalszej części artykułu. Badanie TK jest
podstawowym badaniem przy poszukiwaniu przerzutów do mózgu oraz diagnostyce guzów
wywodzących się z kości. Uważane jest za złoty standard w diagnostyce krwotoków wewnątrzkostnych,
zwapnień czy analizy utkania wewnątrzkostnego [9,10].
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Angiografia pozwala na ocenę położenia guza w stosunku do naczyń, drożności naczyń oraz
ewentualną obecność i architektonikę naczyń patologicznych zaopatrujących zmianę rozrostową.
Badanie PET obrazuje procesy biochemiczne zachodzące w guzach. Odgrywa istotną rolę w tworzeniu
i ocenie skuteczności nowych terapii oraz pomaga w rozpoznaniu guzów mózgu i diagnostyce
różnicowej [1].

3.2. Zalecenia do badania MR
Badanie MR ma wiele zalet w diagnostyce nowotworów OUN. Jest badaniem nieinwazyjnym, nie
naraża pacjenta na działanie promieniowania jonizującego. Obraz uzyskany w tym badaniu cechuje się
wyższą rozdzielczością tkankową oraz podobną rozdzielczością przestrzenną i czasową w porównaniu
do badania TK. Dzięki temu badanie MR pozwala na dokładniejsze określenie wielkości guza. Badanie
z kontrastem podnosi wartość diagnostyczną MR, ponieważ umożliwia ocenę unaczynienia. W
porównaniu z badaniem TK obraz z badania MR jest wolny od artefaktów, które powstają na granicy
tkanki kostnej i mózgowia, co jest bardzo ważnym aspektem w diagnozie guzów położonych w tylnej
jamie czaszki, np. opisywanego nerwiaka osłonkowego nerwu VIII [9,10,11].
Przy podejrzeniu guzów OUN, w badaniu MR głowy zalecane jest uzyskanie obrazów po podaniu
środka kontrastującego we wszystkich trzech podstawowych płaszczyznach. Skany w przekrojach
strzałkowych powinny objąć też górną część kręgosłupa szyjnego, co pozwala na wykrycie
ewentualnych zmian w górnym odcinku kanału kręgowego. W ocenie zmian wewnątrzczaszkowych
ważną rolę odgrywa sekwencja FLAIR (Fluid-attenuated inversion recovery), dzięki której możliwe jest
dokładniejsze, w porównaniu z innymi sekwencjami, określenie granic między zmianą nowotworową a
otaczającą ją tkanką mózgu lub obrzękiem, a także między obszarem obrzęku a niezmienioną tkanką
mózgową. Sekwencje CISS (Constructive interference in steady state) lub CBASS (Completely
balanced steady state) umożliwiają uwidocznienie małych zmian położonych w przewodzie słuchowym
wewnętrznym bez konieczności podania środka kontrastującego, co jest przydatne w diagnostyce
nerwiaka nerwu VIII lub oponiaka. Z kolei spektroskopia MR może być przydatna w różnicowaniu
zmian nowotworowych od zmian o charakterze nienowotworowym: ognisk dysplazji lub hiperplazji
komórek glejowych (hamartoma), gdyż pozwala na wykrycie lub wykluczenie charakterystycznych dla
nowotworów zmian stężeń metabolitów [9,10,11].

3.3. Zaawansowane techniki MR
Nowe techniki MR pozwalają na przeprowadzanie szeregu badań o charakterze czynnościowym.
Badanie dyfuzyjne (Diffusion weighted imaging DWI) pozwala na ocenę mikrostruktur tkanki, jej
gęstości komórkowej, spójności i przepuszczalności błon komórkowych. W nowotworach obserwuje
się ograniczenie przemieszczania wody w związku ze zwiększeniem liczby komórek oraz ze
zmniejszeniem objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Badanie włókien nerwowych (Diffusion
tensor imaging, DTI) umożliwia obrazowanie przebiegu szlaków nerwowych, dzięki czemu w
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przypadku guza mózgu może wykazać nieprawidłowy przebieg włókien nerwowych. Badanie
perfuzyjne (Perfusion weighted imaging, PWI) umożliwia na zobrazowanie hemodynamiki przepływu
mózgowego na poziomie naczyń włosowatych, co pozawala na ocenę ukrwienia zmiany nowotworowej,
procesów angiogenezy oraz gęstości sieci kapilarnej. Spektroskopia (Magnetic resonance spetroscopy
MRS) umożliwia przeprowadzenie oceny biochemicznej poprzez określenie koncentracji związków
chemicznych w obszarach tkankowych. W diagnostyce guzów mózgu analizuje się stężenia
metabolitów specyficznych dla tkanki mózgowej: N-acetyloasparaginianu (NAA), kreatyny (Cr),
choliny (Cho) oraz mioinozytol. Na tej podstawie możliwe jest zróżnicowanie guza o utkaniu glejowym
od guza mezenchymalnego, określenie złośliwości nowotworu oraz odróżnienie guza od patologii
mogących go przypominać. NAA jest markerem obecności prawidłowych neuronów, dlatego obniżenie
jego stężenia wskazuje na zmniejszenie liczby komórek nerwowych. Cr jest markerem procesów
metabolicznych neuronów. Cho jest wskaźnikiem metabolizmu błon komórkowych i mieliny, dlatego
podwyższenie stężenia wskazuje na nasiloną syntezę lub destrukcje błon komórkowych. Mioinozytol
jest markerem gleju astrocytarnego, jego stężenie wzrasta podczas rozplemu astrocytów. Najczęściej
stosuje się spektroskopię protonową (H1MRS) [10,11,12,13].

4. Szczegółowa diagnostyka wybranych guzów mózgu
4.1. Diagnostyka glejaka wielopostaciowego
Diagnostyka glejaka opiera się na badaniach obrazowych, ocenie histopatologicznej oraz badaniach
genetycznych. W pierwszej kolejności wykonuje się diagnostykę obrazową, we wskazaniem na badanie
MR z podaniem kontrastu. Zalecany jest kontrast o stężeniu 0,1 mmol/kg masy ciała z chelatami
gadolinu.
W badaniach obrazowych uzyskuje się następujące obrazy glejaka wielopostaciowego. W badaniu
TK w centralnej części guza widoczny się obszar martwicy, charakteryzujący się nieregularną
hipodensyjną masą o małej gęstości. Centralną martwicę otacza rozległa strefa obrzęku, która ulega
wzmocnieniu po podaniu środka kontrastującego. W badaniu MR, na obrazach T1-zależnych glejak
wielopostaciowy ma podobny obraz jak w badaniu TK. W obrazach T2-zależnych generuje niejednorodny sygnał w centralnej strefie martwicy. Zewnętrzna strefa obrzęku w obrazach T1-zależnych
jest hipointensywna, zaś w obrazach T2-zależnych oraz FLAIR ma charakter hiperintensywny. Po
podaniu kontrastu widoczne jest nieregularne, obwodowe wzmocnienie. Glejak wielopostaciowy często
zajmuje ciało modzelowate, przechodząc na drugą półkulę mózgu, co w badaniach obrazowych
widoczne jest w postaci obrazu „motyla” (butterfly glioma) [4,14].
Zaawansowane techniki MR, które mogą zostać wykorzystane w diagnostyce, to badanie perfuzji,
dyfuzji oraz spektroskopia. Badanie PWI określa się parametr wartości względnej mózgowej objętości
krwi (Relative cerebral blood volume, rCBV), którego wzrost świadczy o wysokim wskaźniku
neoangiogenezy, co wskazuje na wysoki stopień złośliwości guza. Badanie to wykazuje dużą czułość w
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różnicowaniu glejaków o niskim i wysokim stopniu złośliwości. Obszary guza o najwyższych
wartościach rCBV uznawane są za najlepsze miejsce do pobrania materiału do badania
histopatologicznego. Badanie DWI pozwala na ocenę rzeczywistego współczynnika dyfuzji (Apparent
diffusion coefficient, ADC), który jest związany z gęstością utkania guza. Złośliwe nowotwory są
zazwyczaj bogatokomórkowe i charakteryzują się dużą gęstością utkania, co wiąże się z niską wartością
ADC. Badanie MRS umożliwia ocenę stężenia określonych metabolitów w wybranym obszaru mózgu.
W przebiegu glejaka wielopostaciowego typowo stwierdza się obniżenie poziomu NAA i mioinozytolu,
znaczny wzrost Cho. Dodatkowo wzrasta stężenie markerów martwicy – lipidów i mleczanów [4,14].
Ponadto w diagnostyce glejaka niezbędna jest ocena obrazu histopatologicznego. Glejak jest
definiowany jako naciekający guz z astrocytów zawierający martwicę oraz proliferację naczyń
mikrokrążenia. Dodatkowym narzędziem w diagnostyce może być badanie genetyczne markerów
biologicznych, w obrębie których mogła nastąpić mutacja. Dla pacjentów poniżej 55 roku życia, zaleca
się oznaczenie genów IDH1 oraz IDH2. Natomiast u pacjentów powyżej 55 roku życia, oznaczenie tych
genów powinno być przeprowadzone tylko w przypadku wystąpienia glejaka o małej złośliwości w
przeszłości lub stwierdzonej wcześniej mutacji ATRX. Ponadto ocena genu MGMT jest ważnym
czynnikiem decydującym o wyborze metody leczenia [2,3,5].

4.2. Diagnostyka nerwiaka osłonkowego nerwu VIII
Podstawą diagnozy nerwiaka są badania obrazowe, przede wszystkim MR, ale jako badanie
przesiewowe wykorzystywane są także badania audiometryczne oraz badanie potencjałów wywołanych
pnia mózgu (ABR).
Do badań audiometrycznych należą audiometria tonalna (AT) i słowna (AS). W przebiegu nerwiaka
nerwu słuchowego badanie AT wykazuje niedosłuch odbiorczy, głównie w wysokich, rzadziej w niskich
częstotliwościach. W badaniu AS stwierdza się pogorszenie zdolności rozumienia mowy [15,16].
Badanie ABR może być również wykorzystywane w diagnostyce nerwiaka. W badaniach
retrospektywnych czułość tej metody oceniona została na 90% [17]. W badaniach porównujących
badania ABR z MR, czułość ABR wynosi około 70% [18]. Jest szczególnie czułe w przypadku
diagnostyki guzów większych niż 1 cm [19]. Badanie ABR jest wykonywane z powodu stosunkowo
niskich kosztów w porównaniu do badania MR. W
mostowo-móżdżkowego

wykorzystywane

były

przeszłości w diagnostyce nerwiaków kąta
także

metody

takie

jak

ABR

TON,

elektronystagmografia (ENG) oraz procedury mające zwiększyć czułość ABR, jednak obecnie mają już
niewielkie znaczenie diagnostyczne [16].
Do obrazowania guzów wykorzystuje się zarówno badanie MR, jak i TK. TK kości skroniowych
umożliwia ocenę pośrednich cechy obecności nerwiaka – poszerzenie przewodu słuchowego
wewnętrznego po stronie guza oraz destrukcję kości. Ze względu na lokalizację zmian w tylnym dole
czaszki i zjawisko maskowania sygnału przez silny sygnał otaczającej kości, niewielkie zmiany mogą
pozostać niewidoczne, nawet po podaniu środka kontrastowego [20].
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Większą wartość diagnostyczną ma badanie MR z kontrastem Gd-DTPA tylnego dołu czaszki. Za
jego pomocą można wykryć guzy o średnicy od 2 mm i większe. Obrazy wykonuje się w sekwencjach
T2-zależnych oraz CISS a także T1-zależnych z podaniem kontrastu. W sekwencjach T1 masa guza ma
charakter hipotensyjny, natomiast w sekwencjach T2 – jest bardziej intensywna niż w przypadku
oponiaka. Alternatywą tych metod jest badanie FSE-MRI (fast spin echo MRI), które charakteryzuje się
dużą czułością i krótszym czasem trwania, bez konieczności podawania kontrastu. Na podstawie obrazu
MR wykonuje się także rekonstrukcje trójwymiarowe, które ułatwiają właściwą diagnozę oraz
ewentualne wykorzystanie neuronawigacji [16,21].
W badaniach immunohistochemicznych nerwiaki osłonkowe wykazują ekspresję białka S100 oraz
kolagenu typu IV. Zazwyczaj wykazują także ekspresję białka GFAP, podoplaniny, kalretyniny oraz
SOX10 [22].
Na schemacie (Rysunek 1) przedstawiono przebieg postępowania diagnostycznego przy podejrzeniu
nerwiaka osłonkowego i wybór metod diagnostycznych. W przypadku nieznacznego pogorszenia
słuchu, należy wykonać badanie ABR. Jeśli badanie ABR wykaże nieprawidłowości, należy wykonać
badanie obrazowe MR lub TK na podstawie którego można postawić ostateczne rozpoznanie nerwiaka
osłonkowego. W razie znacznego nasilenia objawów, postępowanie diagnostycznego należy rozpocząć
od wykonania badań obrazowych – MR lub TK. W przypadku stwierdzenia obecności guza, konieczna
jest ocena i postępowanie neurochirurgiczne. Jeśli podejrzenie nowotworu nie zostanie potwierdzone,
chory powinien pozostać w obserwacji i poddany kolejnym badaniom obrazowym w późniejszym
okresie [16].

Rysunek 1. Proces diagnostyczny nerwiaka osłonkowego. ABR – badanie potencjałów wywołanych pnia mózgu; MR –
rezonans magnetyczny; TK – tomografia komputerowa. Opracowanie własne na podstawie źródła [16]
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5. Podsumowanie
Diagnostyka guzów mózgu takich jak glejak wielopostaciowy lub nerwiak osłonkowy jest
wieloetapowa. Podstawowym elementem procesu diagnostycznego jest badanie obrazowe, które
jednoznacznie potwierdza obecność zmiany rozrostowej. Badaniem obrazowym o największej wartości
diagnostycznej jest rezonans magnetyczny, który w wielu aspektach przewyższa tomografię
komputerową. Zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego poprzez ocenę czynnościową guza
ułatwiają właściwe rozpoznanie i wybór metod terapeutycznych. W przypadku glejaka
wielopostaciowego, niezbędna jest także diagnostyka histopatologiczna i genetyczna.

Słowa kluczowe:
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, glejak wielopostaciowy, nerwiak osłonkowy, nerwiak
osłonkowy nerwu słuchowego, rezonans magnetyczny

Keywords:
Central nervous system neoplasms, giloblastoma multiform, sheath neuroma, vestibular
schwannoma, magnetic resonance imagining
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Abstrakt
Guz Klatskina to nowotwór zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, o bardzo charakterystycznej
lokalizacji, obejmującej wnękę wątroby w miejscu połączenia obu przewodów wątrobowych.
Histopatologicznie cholangiocarcinoma jest guzem pochodzenia nabłonkowego, który wywodzi się z
błony śluzowej przewodów żółciowych.
Jest to bardzo rzadki nowotwór. Przyjmuje się, że roczna zachorowalność wynosi 2-4/100 tysięcy.
Najczęściej chorują mieszkańcy Południowej Azji, natomiast Europa znajduje się na drugim miejscu.
Objawy pojawiają się, gdy nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. Wśród nich można
wymienić zmęczenie, żółtaczkę i kacheksję. Guz szybko przerzutuje, ponieważ leży blisko takich
struktur anatomicznych jak: żyła wrotna, tętnica wątrobowa, i miąższ wątroby. W związku z tym
większość jego przypadków w momencie rozpoznania jest już nieoperacyjna.
Rozważa się różne metody leczenia, natomiast na chwilę obecną skutecznymi sposobami są:
chirurgiczna resekcja guza, oraz przeszczep wątroby. Opieka paliatywna polega na utrzymaniu
drożności dróg żółciowych.

Abstract
Klatskin tumor is the cancer of external bile ducts which has greatly characteristic – perihilar
localisation, in the connection of right and left hepatic ducts. Tumor derives from mucosa membrane of
bile ducts and has epithelial origin. Therefore in histopathological picture cholangiocarcinoma can be
observed.
When it comes to frequency some studies says that it is highly rare tumor with 2-4 cases per 100 000
annually. The region in which the cancer mostly occurs is Southern Asia, however Europe is right after.
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The first clinical symptoms such as fatigue, jaundice and cachexia, suggest it’s advanced stadium.
Tumor lays near by important anatomical structures, such as: portal vain hepatic artery and liver
parenchyma. In connection with that and also quick cancer development, KCC cause distant metastasis.
Due to that in the moment of recognition, in most cases tumor turn out to be inoperative.
There are different available treatment methods, while currently the only two manners which seem
effective is surgical tumor resection and liver transplantation. Palliative care is mostly based on
providing patent bile ducts.

Wstęp
Cholangiocarcinoma (CCA) to nowotwór pochodzenia nabłonkowego, wywodzący się z błony
śluzowej dróg żółciowych. Szacuje się, że 15-20% pierwotnych, złośliwych guzów tej okolicy to CCA.
Statystyki wykazują, że jest on dominującym pierwotnym nowotworem złośliwym dróg żółciowych i
drugim najczęstszym, pierwotnym, złośliwym guzem wątroby, zaraz po raku wątrobowokomórkowym.
Rozróżniamy dwa główne typy CCA ze względu na ich lokalizację: wewnątrzwątrobowy i
zewnątrzwątrobowy. Z powodu rozbieżności w epidemiologii, American Joint Commettee on Cancer
(AJCC) rozdzieliło drugi typ na dwie postaci: przywnękową (guz Klatskina) i obwodową [1]. Guz
Klatskina (KCC) po raz pierwszy został szerzej opisany przez Geralda Klatskina w 1965 roku, który
udokumentował 15 przypadków tego nowotworu. KCC jest najczęstszym typem CCA, ponieważ
stanowi aż 50-70% wszystkich jego typów. AJCC dokładnie określiło miejsce w obrębie którego może
wystąpić guz. Dolna granica zaczyna się przy połączeniu przewodu pęcherzykowego i przewodu
żółciowego wspólnego [2]. Górna natomiast mieści się około 2 cm od miejsca połączenia prawego i
lewego przewodu wątrobowego [3]. Wyróżniamy trzy typy wzrostu guza: wewnątrzprzewodowwy,
okołoprzewodowy (najczęstszy) i zewnątrzprzewodowy [4]. Jednym z głównych czynników ryzyka
KCC jest pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych, które najczęściej występuje na
podłożu autoimmunologicznym [5].
Wszystkie rodzaje CCA wykazują bardzo wysoki poziom złośliwości. Odsetek przeżyć 5-letnich
wynosi około 10% [6]. Trudności w diagnostyce związane są głównie z faktem, że nowotwór we
wczesnym stadium praktycznie nie daje objawów klinicznych. Dodatkowo trudno dostępna lokalizacja,
wysoki poziom desmoplazji, duża ilość śluzowego podłoża, jak i mała ilość komórek w masie guza
utrudniają wykonanie prawidłowej biopsji podejrzanej zmiany [7]. Skutecznymi metodami leczenia są
chirurgiczne usunięcie guza, oraz przeszczep wątroby. Czasami zdarzają się łagodne procesy
nowotworowe lub zapalne, umiejscowione przywnękowo, dające obraz zmiany podobnej do KCC. W
związku z tym szacuje się, że 5-15% operacji wykonanych jest niepotrzebnie [8]. Mimo iż postawienie
prawidłowej diagnozy jest trudne, to postęp techniczny nowoczesnych badań obrazowych, takich jak
USG, rezonans magnetyczny, ultrasonografia endoskopowa i pozytonowa tomografia emisyjna
spowodował, że wcześniejsze rozpoznanie CCA jest możliwe.
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Epidemiologia
CCA stanowi 3% wszystkich nowotworów złośliwych układu pokarmowego. Dokładna ilość
zachorowań różni się, w zależności od regionu świata. Szacuje się, że w przeciągu roku najczęściej
występuje on w Południowej Azji z liczbą chorych wahającą się w zakresie 0,1-71,1:100 000. Europa
zajmuje w tym rankingu drugie miejsce, z częstotliwością wynoszącą 0,4-1,8:100 000. Najrzadziej
nowotwór ten występuje w Australii . Stosunek zachorowalności kobiet do mężczyzn wynosi 1:1,2-1,5,
tak więc występuje niewielka przewaga mężczyzn, natomiast nie daje to istotnych rozbieżności w
zależności od płci. Statystycznie większość zachorowań dotyczy pacjentów powyżej 60 roku życia.
Wśród zachodnich – zmodernizowanych państw zachorowalność występuje w nieco starszej grupie
wiekowej - powyżej 65 roku życia [1]. Metaanaliza z roku 2018 określiła, że głównymi czynnikami
ryzyka CCA w Tajlandii są: wiek, infekcja Opisthorchis viverrini , surowe ryby, historia rodzinna
powiązana z tym typem nowotworu, nadużywanie alkoholu, oraz stałe przyjmowanie prazykwantelu
[9].
KCC jako podtyp CCA występuje bardzo rzadko. W Ameryce Północnej rocznie ok. 7000 pacjentów
jest diagnozowanych z KCC [10]. W jednym z badań klinicznych wśród 26 137 pacjentów z CCA, tylko
1341 przypadków okazało się być zdiagnozowanych jako KCC. Badanie dowiodło, że zapadalność na
ten nowotwór wzrasta wraz z wiekiem. Ilość procentowa kobiet z KCC wynosiła 48,8%, mężczyzn
51,2% co świadczy o braku istotnych statystycznie różnic w zachorowalności w tych grupach. Zbadano
również populację pod względem koloru skóry - większość pacjentów okazała się być rasy kaukaskiej.
Aż 73,4% osób nie zostało zakwalifikowanych do operacji. Średni wiek chorych wynosił 69,7 lat. Wśród
chorych u których uzyskano materiał histopatologiczny najczęstszym stopniem złośliwości
histologicznej, który dało się ocenić (Gx wyniosło 61,4) był stopień G2/G3 (16,9%/16,6%). W
momencie rozpoznania większość guzów była w stadium T3 wg skali TNM, co oznacza, że nowotwór
przerósł ściany głównych naczyń krwionośnych wątroby (żyła wrotna i tętnica wątrobowa). Najczęściej
KCC nie dawał przerzutów do węzłów chłonnych i innych narządów [11]. Meta-analiza z 2018 roku
potwierdziła natomiast, że zapalenie dróg żółciowych było jednym z najczęstszych czynników
zwiększających śmiertelność oraz ryzyko późniejszych powikłań [12].

Objawy
KCC jest nazywany „cichym nowotworem”. Nazwa ta związana jest z małą ilością objawów i ich
niespecyficznością. Pacjenci we wczesnym stadium choroby nie zgłaszają żadnych dolegliwości. Wraz
z postępem KCC zaczynają pojawiać się takie symptomy jak: zmęczenie, utrata wagi, bóle brzucha,
brak apetytu, podwyższona temperatura, kacheksja [13]. U pacjentów skierowanych na podstawowe
badania labolatoryjne krwi obserwuje się podwyższenie ilości bilirubiny niesprzężonej.
W związku z niedrożnością dróg żółciowych, najczęstszym objawem jest żółtaczka oraz związany z
nią świąd skóry i ciemny kolor moczu. Dotyczy to 90% - 98% pacjentów. Niestety, najczęściej w
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momencie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości, guz jest już w zaawansowanym stadium i chorego
nie można zakwalifikować do operacji [10, 11].

Metody diagnostyki obrazowej
KCC jest nowotworem o specyficznej morfologii oraz położeniu utrudniającym przeprowadzenie
typowej diagnostyki w postaci biopsji lub cytologii. Badania dowodzą, że czułość tej drugiej metody
jest bardzo niska i wynosi jedynie 18,8% [7]. W związku z tym metody diagnostyki obrazowej są
niezbędne w określeniu stopnia zaawansowania nowotworu. W opisie obrazów radiologicznych
wszystkich CCA stosuje się klasyfikacje Bismutha-Corlette’a (Tabela 1.).
Tabela 1. Klasyfikacja Bismutha-Corlette’a ”opracowanie własne na podstawie [14]”

Typ I

Guz przewodu wątrobowego wspólnego lub żółciowego wspólnego, poniżej
połączenia prawego i lewego przewodu wątrobowego.

Typ II

Guz zajmujący miejsce połączenia prawego i lewego przewodu wątrobowego.

Typ IIIa

Guz naciekający miejsce połączenia obu przewodów wątrobowych i prawy
przewód wątrobowy.

Typ IIIb

Guz naciekający miejsce połączenia obu przewodów wątrobowych i lewy
przewód wątrobowy.

Typ IV

Guz naciekający prawy i lewy przewód wątrobowy i miejsce połączenia
drugorzędowych przewodów wewnątrzwątrobowych, postacie wieloogniskowe.

4.1. USG
W związku ze skąpo objawowym przebiegiem nowotworu, większość jego przypadków
wykrywanych jest podczas rutynowego USG jamy brzusznej, wykonywanego najczęściej w momencie
wystąpienia niedrożności przewodów żółciowych [15]. Badania pokazują, że stopień wykrywalności
zmiany dla tej metody wynosi 84,48% [16]. Guz w USG jest najczęściej niejednorodny i nie ma
wyraźnie określonych granic. Jego diagnostyka natomiast różni się w zależności od typu wzrostu.
Nowotwory rosnące wewnątrzprzewodowo i okołoprzewodowo z uwagi na swoją lokalizacje są
trudne do wykrycia. Często jedynym objawem sugerującym wystąpienie tego podtypu nowotworu jest
zwiększenie odległości pomiędzy ścianami w przewodach dróg żółciowych.
Nowotwór zewnątrzprzewodowy przybiera formę gładkiej masy, zwykle o nierównych granicach.
Zazwyczaj ma on wielkość 1-9 cm. 35% guzów tego typu posiada hipoechogeniczny brzeg. Jest to
związane z otrzewną pokrywającą wątrobę, która pod wpływem jego wzrostu opiera się o niego.
Przyjmuje się, że zewnątrzprzewodowe KCC o wielkości mniejszej niż 3 cm są hipoechogeniczne lub
izoechogeniczne, natomiast większe niż 3cm - hiperechogeniczne [4].
Innymi cechami guza, które można zaobserwować w obrazie USG są poszerzenie
wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych, obkurczenie pęcherzyka żółciowego, nieposzerzone
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drogi zewnątrzwątrobowe [17]. Jednakże badanie USG można traktować tylko jako przesiewowe,
ponieważ w przypadku innego wzrostu guza niż zewnątrzprzewodowy, dokładna ocena stopnia
zaawansowania nowotworu jest trudna [5].

4.2. Tomografia komputerowa (TK)
Metaanaliza z 2015 roku wykazała, że metodą diagnostyczną najczęściej używaną do wykrywania
KCC jest TK. Dowiedziono też, że czułość tej metody, wynosząca 95% jest najwyższa z pośród trzech
badanych metod (TK, MR, PET/CT) [18]. Nowotwór ten w TK widoczny jest jako obszar hipodensyjny.
Główną skalą oceny KCC jest klasyfikacja Bismutha-Corlette’a (Tabela 1.) [14]. Najdokładniejszą
metodą jest wielorzędowa TK (MDCT), którą wykonuje się w trzech fazach: jedna faza wykonywana
jest przed podaniem kontrastu i. v., a dwie następne po podaniu kontrastu i.v. - tak zwana faza żylna
(faza żyły wrotnej) oraz faza tętnicza (faza tętnicy wątrobowej) [17]. Niektóre KCC potrafią
przyjmować kształt kamieni żółciowych, stąd łatwo je pomylić. Aby zróżnicować masę guza od kamieni
wykonuje się zdjęcie przed podaniem kontrastu. Guz najlepiej widoczny jest w fazie żyły wrotnej,
podczas której można ocenić jego centralną część. Faza późna występująca 3-5 min od podania
kontrastu służy odróżnieniu KCC od raka węwnątrzwątrobowych przewodów żółciowych, który ze
względu na włóknisty rdzeń ulega wzmocnieniu. MDCT potrafi dokładnie zobrazować pogrubienie
ścian dróg żółciowych, ocenić ewentualne występowanie przerostu guza w otrzewną wątroby jak
również wykryć i ocenić stopień naciekania naczyń leżących we wnęce wątroby [18].
W przypadku guza wewnątrzprzewodowego w obrazie widoczne są zmiany brodawkowate lub
przypominające płytkę. Można także zaobserwować pogrubienie ścian przewodów żółciowych.
Dodatkowo, nowotwór rosnąc wewnątrzprzewodowo, może powodować gromadzenie się osadu oraz
tworzenie kamieni żółciowych, co będzie skutkowało wystąpieniem kamicy dróg żółciowych.
KCC rosnące okołoprzewodowo, sprawiają trudność w obrazowaniu. Widoczne są one jedynie w
postaci poszerzenia ściany przewodów żółciowych. Z tego powodu należy różnicować KCC z
rozrostami łagodnymi [4]. Według badań zmiana złośliwa charakteryzuje się:
•

większą długością masy guza (około 17,9 +/-6,6 mm),

•

większą średnicą przewodu żółciowego, proksymalnie do guza (22,0 +/- 5,4 mm),

•

częstszym występowaniem zgrubienia ściany przewodów żółciowych (>1,5 mm).

W praktyce odróżnienie rozrostu łagodnego od złośliwego jest bardzo trudne [19].
Nowotwór o wzroście zewnątrzprzewodowym wykazuje obwodowe wzmocnienie w fazie późnej, co
pozwala określić dokładny zakres występowania guza [4].
MDCT służy nie tylko do oceny masy guza, ale również do sprawdzenia przyległych narządów [5].
Metoda ta nie nadaje się jednak do oceny węzłów chłonnych, oraz odległych przerzutów [16]. Minusem
tej metody jest również dawka promieniowania, którą otrzymuje pacjent podczas badania, oraz
ograniczenia dotyczące wykrycia guza w wczesnym jego stadium [5].
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Rycina 1. Badanie TK przed i po podaniu kontrastu - widoczna rozległa zmiana w okolicy wnęki wątroby oraz liczne,
rozsiane zmiany przerzutowe w obu płatach wątroby [opracowanie własne]

4.3. Rezonans magnetyczny (MR)
MR z czułością wynoszącą 94% jest metodą o porównywalnej skuteczności do TK. Z tego względu
badanie MR jest wykorzystywane jako alternatywa do badania TK [20]. Najczęściej wykonuje się go z
kontrastem - paramagnetykiem, w połączeniu z cholangiografiią rezonansu magnetycznego (MRCP) w
wymiarze 2D lub 3D, aby w lepszy sposób zobrazować wewnątrzwątrobowe szerzenie się guza [16,
18].

Rycina 2. Badanie MR w opcji MRCP – widoczny naciek dróg żółciowych [opracowanie własne]

W obrazowaniu KCC wykorzystywane są dwie sekwencje: T1 w pozycji poprzecznej przed i po podaniu
paramagnetyku, w której nowotwór jest hipointensywny, oraz T2 w projekcji poprzecznej i koronalnej,
z hiperintensywnym guzem. Sekwencje zależne od dyfuzji (DWI) pozwalają na zwiększenie czułości w
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wykryciu guza, określenie zakresu zajęcia dróg żółciowych przez zmianę oraz ocenę występowania
nacieków i przerzutów w wątrobie [4].

Rycina 3. MR, obrazy T1 zależne w projekcji poprzecznej przed i po podaniu paramagnetyku - guz we wnęce wątroby i
liczne zmiany przerzutowe w obu płatach wątroby [opracowanie własne]

Rycina 4. MR, obrazy T2 zależne w projekcji koronalnej i poprzecznej - guz we wnęce wątroby i liczne zmiany przerzutowe
w obu płatach wątroby [opracowanie własne]

MR okazuje się bardzo pomocne w różnicowaniu zmian łagodnych, od złośliwych. Oprócz samej masy
guza możemy również zaobserwować pogrubienie ściany dróg żółciowych, poszerzenie proksymalnych
do guza części przewodów żółciowych i obkurczenie dystalnych części dróg żółciowych. Dodatkowo
widoczny jest nieregularny zarys ściany dróg żółciowych [5]. W badaniu MR naczynia krwionośne są
również dobrze widoczne.
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Rycina 5. MR, obrazy T1 zależne w projekcji poprzecznej przed i po podaniu paramagnetyku; guz nacieka żyłę główną
dolną [opracowanie własne]

Dużą zaletą tej metody jest bardzo dokładna ocena zmiany. Pacjenci nie są narażeni na dodatkowe
działanie promieniowania rentgenowskiego. Do minusów tej metody należy fakt, że w początkowym
stadium nowotwór może być trudny do wykrycia, dodatkowo należy wspomnieć o wysokich kosztach
badania i dłuższym czasie obrazowania. Inną istotną wadą tej metody jest konieczność współpracy
pacjenta, związana z wielokrotnym wstrzymaniem oddechu w trakcie wykonywania badania [17].

4.4. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT)
Jest to nieinwazyjna metoda łącząca tomografię komputerową z pozytonową tomografią emisyjną.
Pacjentowi podaje się najczęściej 18 - fluorodeoksyglukozę, która ulega rozpadowi. Promieniowanie
wychwytywane jest przez tomograf. Masy nowotworowe mają zmieniony metabolizm, co zostaje
zobrazowane jako intensywne gromadzenie się znacznika. Wg metaanalizy z 2015 roku to właśnie PETCT ma najwyższą swoistość w diagnostyce KCC. Wynosi ona 81%. Czułość metody natomiast jest
bardzo niska. Z tego powodu nie używa się jej do oceny zmiany pierwotnej. PET-CT okazał się być
zdecydowanie bardziej skuteczny w diagnostyce zmian w węzłach chłonnych i w wykrywaniu odległych
przerzutów [17, 20]. Metoda ta jest niestety bardzo kosztowna dlatego rzadko włącza się ją do
diagnostyki [16].

4.5. Ultrasonografia endoskopowa (EUS)
EUS jest bardzo cenną metodą stosowaną w diagnostyce zmian występujących zarówno w
przewodzie pokarmowym, jak i w drogach żółciowych. Ten rodzaj badania wykorzystuje USG z sondą
o wysokiej częstotliwości (15-30 MHz), oraz jej średnicą wynoszącą 2,0-2,4mm. Metoda ta bardzo
dokładnie pokazuje ściany przewodów żółciowych [4], dodatkowym jej plusem jest możliwość pobrania
materiału do wykonania cytologii [5]. Metaanaliza z 2014 roku wykazała, że dzięki EUS można wykryć
CCA, nawet u pacjentów z ujemną cytologią, jak i u osób negatywnie zdiagnozowanych podstawowymi
metodami obrazowymi, takimi jak TK, MR, USG [21].
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Leczenie
Leczenie KCC opiera się głównie na resekcji przewodów żółciowych, wraz z marginesem tkanki
wątrobowej i z przylegającymi węzłami chłonnymi, lub na przeszczepieniu wątroby. Pacjenci poddani
zabiegowi operacyjnemu wykazują znacznie dłuższy czas przeżycia. Niestety, w momencie rozpoznania
tylko 35% chorych kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego [22].
Przed hepatektomią wskazana jest embolizacja żyły wrotnej oraz/lub wykonanie drenażu dróg
żółciowych endoskopowo lub przezskórnie i obniżenie poziomu bilirubiny poniżej 2-4 mg/dl w
przypadku wystąpienia żółtaczki [23, 17]. Niestety, pierwsza z metod wiąże się z większym ryzykiem
wystąpienia zapalenia dróg żółciowych [24]. Ze względu na zbyt małą liczbę publikacji, rola terapii
neoadiuwantowej jest wciąż mało poznana, dlatego potrzeba większej ilości badań aby określić jej
przydatność [25].
W metaanalizie z 2019 roku, w której przebadano 4634 pacjentów z państw Europejskich, USA,
Egiptu, Izraela oraz z krajów azjatyckich m. in. z Japonii, Chin, Korei, Tajwanu, Indii, obliczono, że
śmiertelność osób po hepatektomii w przeciągu 30 dni od operacji wynosiła 5%, natomiast po 90 dniach
równała się 9%. W krajach azjatyckich stopień śmiertelności po operacji był niższy. Statystyki te
pokazują, że śmiertelność po resekcji wątroby jest stosunkowo wysoka [26].
Kolejną metodą stosowaną w terapii KCC jest przeszczep wątroby. Badania pokazują, że pacjenci
przed przeszczepem wątroby częściej byli poddawani chemio- lub radioterapii w stosunku do pacjentów
u których wykonywano zabieg hepatektomii. Pacjenci po operacji przeszczepu wątroby krócej
przebywali w szpitalu w porównianiu do pacjentów po hepatektomii. Chorzy po 3 latach od
przeszczepienia wątroby wykazywali również dłuższy czas przeżycia. Badania nie wykazały istotnych
różnic w występowaniu śmiertelności pomiędzy obiema technikami leczenia, ponieważ dla przeszczepu
wynosiła ona 6,3%, natomiast dla resekcji 8,1% [27].
W przypadku dyskwalifikacji pacjenta z zabiegu operacyjnego stosuje się opiekę paliatywną, która
polega na drenażu dróg żółciowych i utrzymaniu niskiego poziomu bilirubiny [28].

Wnioski
Guz Klatskina to nowotwór o wysokim stopniu złośliwości. W ostatnich latach zarówno
zachorowalność, jak i śmiertelność tego nowotworu wzrosła. Ma to związek z wykrywaniem guza w
późnym stadium zaawansowania, kiedy zmiana jest już nieoperacyjna. W związku z tym metody
obrazowania, takie jak USG, wielorzędowa tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny w
połączeniu z cholangiografią rezonansu magnetycznego, PET-CT, czy ultrasonografia endoskopowa,
używane w różnych kombinacjach, są niezbędne do szybkiego wykrycia choroby. Jedynie wczesne
wykrycie zmiany daje szansę na zastosowanie radykalnego leczenia i doszczętne wycięcie guza,
stwarzając szansę na całkowite wyleczenie chorego.
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Kameleon wśród rozrostowych chorób układu krwiotwórczego,
czyli o trudnościach diagnostycznych u chorych na agresywną
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Abstrakt
Mastocytoza jest heterogenną chorobą charakteryzującą się nadmierną proliferacją i gromadzeniem
się mastocytów. W patogenezie choroby ważną rolę odgrywają aktywujące mutacje protoonkogenu
KIT. Wyróżnia się dwie postaci: skórną i układową. Mastocytoza skórna występuje częściej u dzieci,
natomiast w populacji chorych dorosłych najczęstszą postać kliniczną, przebiegającą z zajęciem lub
bez zajęcia skóry, stanowi mastocytoza układowa.
Obraz kliniczny mastocytozy jest związany z naciekaniem tkanek przez mastocyty, czego efektem
jest różnego stopnia upośledzenie funkcji zajętych narządów oraz objawami wywoływanymi przez
liczne mediatory uwalniane z tych komórek tucznych w procesie degranulacji (napadowy rumień, świąd
skóry, bóle brzucha, biegunka, nudności, hipotensja, hipotonia, omdlenia, zawroty głowy, tachykardia,
wstrząs anafilaktyczny). Patognomoniczny dla mastocytozy jest objaw Dariera - wystąpienie rumienia
i obrzęku w obrębie wykwitów skórnych pod wpływem podrażnienia mechanicznego.
Ustalenie rozpoznania jest bardzo często trudne, a obraz kliniczny niejednoznaczny. Ważną rolę w
procesie diagnostycznym odgrywają: badanie histopatologiczne skóry i szpiku kostnego, badanie
immunofenotypu mastoctów metodą cytometrii przepływowej, badanie stężenia tryptazy w surowicy
oraz identyfikacja mutacji D816V genu KIT.
Leczenie mastocytozy obejmuje edukację chorych, zalecenie unikania czynników prowokujących
degranulację mastocytów, leczenie ostrych i przewlekłych objawów związanych z działaniem
mediatorów oraz leczenie zmian narządowych. Postępowanie terapeutyczne zależy przede wszystkim
od postaci klinicznej, nasilenia objawów oraz stopnia zaawansowania choroby.

Abstract
Mastocytosis is a heterogeneous disease characterized by excessive proliferation and accumulation
of mast cells. Activating mutations of the KIT protooncogene have an important role in the pathogenesis
of the disease. There are two forms: cutaneous and systemic. Cutaneous mastocytosis occurs more often
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in children, while systemic mastocytosis (with or without cutaneous involvement) is more common in
adults.
The clinical course of mastocytosis is associated with tissue infiltration by mast cells, which results
in varying degrees of impairment of the functions of the organs involved and symptoms caused by
numerous mediators released from these mast cells in the degranulation process (paroxysmal erythema,
itching, abdominal pain, diarrhea, nausea, hypotension, hypotonia, syncope, dizziness, tachycardia,
anaphylactic shock). Pathognomonic for mastocytosis is Darier's symptom - the occurrence of erythema
and edema within the skin eruptions under the influence of mechanical irritation.
Diagnosis is often very difficult and the clinical picture is ambiguous. An important role in the
diagnostic process is played by: histological examinations of the skin and bone marrow,
immunophenotype of mast cells by flow cytometry, determination of serum tryptase concentration, and
identification of the D816V mutation of the KIT gene.
The management of mastocytosis includes education of patients, avoidance of factors triggering mast
cell degranulation, treatment of acute and chronic mediator-related symptoms and treatment of organ
infiltration by mast cells. Therapeutic management depends primarily on the clinical form, severity of
symptoms and the stage of the disease.

Wprowadzenie
Mastocytoza jest chorobą, u podłoża której leży klonalna proliferacja oraz patologiczne gromadzenie
się mastocytów w szpiku kostnym, skórze, wątrobie, śledzionie i/lub węzłach chłonnych [1-9].
Mastocyty powstają z komórek macierzystych CD34+ w szpiku kostnym pod wpływem czynnika
wzrostu komórek pnia. Mastocytowy czynnik wzrostu, znany jako czynnik wzrostu komórek pnia
(SCF) należy do cytokin regulujących różnicowanie, proliferację i apoptozę komórek pnia, m.in.
mastocytów i działa poprzez transmembralny receptor tyrozynowy c-kit, którego aktywność podlega
wielostopniowej regulacji. Ligand receptora c-Kit – czynnik Steel jest uważany za najważniejszy
czynnik wzrostu komórek hematopoetycznych w szpiku wraz z receptorem KIT. W patogenezie
mastocytozy ważną rolę odgrywają aktywujące mutacje protoonkogenu KIT, które prowadzą do
niezależnej od SCF aktywacji receptora KIT, co skutkuje niekontrolowanym rozrostem mastocytów.
Mutacja punktowa D816V genu KIT oraz nieprawidłowy immunofenotyp mastocytów, wykazujących
ekspresję CD2 i/lub CD25, świadczy o klonalnym charakterze choroby. Oznaczenie stężenia tryptazy
jest ważnym badaniem diagnostycznym, gdyż jej stężenie w surowicy koreluje z całkowitą liczbą
mastocytów w organizmie [1-8].
Mastocytoza charakteryzuje się szerokim spektrum postaci klinicznych. W przypadkach, w których
patologiczne gromadzenie się mastocytów jest ograniczone wyłącznie do skóry, rozpoznaje się
mastocytozę skórną (cutaneous mastocytosis – CM) [1,2,5,9].
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W przypadkach, w których do gromadzenia się mastocytów dochodzi w narządach wewnętrznych,
rozpoznaje się mastocytozę układową (systemic mastocytosis – SM), której często towarzyszy zajęcie
skóry [1,4].Typowe zmiany skórne występują u ok. 80% chorych. U ²⁄³ pacjentów choroba rozpoczyna
się w dzieciństwie wystąpieniem zmian skórnych. U dzieci główną postacią choroby jest CM, natomiast
u większości dorosłych SM [1,2,4,7,8]. Do spektrum klinicznego mastozytozy zalicza się również
rzadko występujące, jednoogniskowe guzy mastocytarne, takie jak mięsak mastocytarny (mast cell
sarcoma), nowotwór o niskim zróżnicowaniu, wzrastający z destrukcją otaczających tkanek[4-7].
Najnowszą klasyfikację postaci klinicznych mastocytozy przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacja mastocytozy według WHO
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4,5,7]

Mastocytoza skórna
Systemowa mastocytoza o powolnym przebiegu (ISM-indolent systemic mastocytosis)
*mastocytoza izolowana szpiku (BMM- bone marrow mastocytosis)
*mastocytoza układowa o podstępnym przebiegu (SSM smouldering systemic mastocytosis)
Mastocytoza układowa z klonalnym rozrostem linii komórkowych (SM- AHNMD- with
associated clonal haematological non- MC- lineage disease)
Agresywna mastocytoza układowa (ASM- agressive systemic mastocytosis)
Białaczka mastocytowa (MCL – mast cell leukaemia)
Mięsak mastocytowy (mast cell sarcoma)
Występują dwa szczyty zachorowań: okres niemowlęcy oraz 3–4 dekada życia. Zmiany mogą
również mieć charakter wrodzony [2-5,8].
Obraz kliniczny mastocytozy związany jest z naciekaniem tkanek przez mastocyty, które prowadzi
do różnego stopnia upośledzenia funkcji zajętych narządów oraz zależy od występowania objawów
wywołanych przez liczne mediatory uwalniane z tych komórek w procesie degranulacji. Do mediatorów
degranulacji mastocytów należą: histamina, eikozanoidy, prostaglandyny, leukotrieny, heparyna,
proteazy jak tryptaza i cytokiny [1-4,6,8]. Do najczęstszych objawów zależnych od mediatorów należą:
napadowy rumień, świąd skóry, bóle brzucha, biegunka, nudności, hipotensja, hipotonia, omdlenia,
zawroty głowy, tachykardia, bóle głowy oraz wstrząs anafilaktyczny [1-6,8]. Najczęstsze z objawów
dotyczą przewodu pokarmowego. Najbardziej niebezpieczne dla chorego są choroba wrzodowa i
owrzodzenia jelit z towarzyszącym krwawieniem [1,2,3,5].
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Anafilaksja występuje u ok. 50% dorosłych i ok. 5–10% dzieci z mastocytozą. U dorosłych reakcja
ta jest najczęściej związana z alergią na jady owadów błonkoskrzydłych, natomiast u większości dzieci
prowokowana jest przez nieznany czynnik. U chorych pediatrycznych ryzyko wystąpienia anafilaksji
jest wyższe w przypadkach przebiegających z rozległym zajęciem skóry i podwyższonym stężeniem
tryptazy w surowicy [2,4].
Objawy związane z wydzielaniem mediatorów nie wykluczają współistnienia alergii. Aby to
zróżnicować należy oznaczyć poziom całkowitego i swoistego IgE, wykonać punktowe testy skórne,
niekiedy również śródskórne, a także testy aktywacji bazofilów [2,7]. Należy także wykluczyć inne
choroby naśladujące mastocytozę, takie jak guz wydzielający wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP-oma),
guzy nadnerczy czy choroby zapalne jelit [1,6].
Objawy związane z naciekaniem narządów można podzielić na B i C. Objawy typu B (bordeline–z
pogranicza) świadczą o nacieczeniu narządów wewnętrznych przez mastocyty, a objawy typu C o
znacznie już zaburzonej funkcji narządów i konieczności leczenia cytostatycznego [1,4,5,6,9].

1.1. Do objawów z grupy B zaliczamy:
•

W biopsji szpiku > 30% mastocyty (ogniskowo, gęste agregaty) i/lub stężenia tryptazy
mastocytowej > 200 ng/ml

•

Cechy dysplazji lub mieloproliferacji linii komórek niemastocytarnych, jednak
niespełniające kryteriów rozpoznania innej choroby, z odchyleniami w morfologii krwi lub
nieznacznymi

•

Palpacyjnie

wyczuwalna

hepatomegalia

i/lub

splenomegalia,

przebiegające

bez

upośledzenia funkcji tych narządów i/lub powiększenie węzłów chłonnych w badaniu
przedmiotowym lub obrazowym

1.2. Do objawów z grupy C zaliczamy:
•

Dysfunkcja szpiku – cytopenia w zakresie 1 lub więcej linii (neutrofile < 1,0 × 109/l, Hgb <
10 g/dl, PLT < 100 × 109/l), brak niemastocytarnego hematologicznego procesu
nowotworowego

•

Palpacyjnie

wyczuwalna

hepatomegalia

z

upośledzeniem

czynności

wątroby,

wodobrzuszem i/lub nadciśnieniem wrotnym
•

Zajęcie kości z dużymi ogniskami osteolitycznymi i/lub patologiczne złamania kości

•

Palpacyjnie wyczuwalna splenomegalia z hipersplenizmem

•

Wyniszczenie z redukcją masy ciała związane z nacieczeniem przez mastocyty przewodu
pokarmowego [1,5,6,8-9].

Odchylenia w wynikach podstawowych badań, takich jak morfologia krwi obwodowej, profil
wątrobowy, USG jamy brzusznej czy RTG kości mogą stanowić podstawę do podejrzenia obecności
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bardziej agresywnej postaci mastocytozy. Nacieki mastocytowe kości na zdjęciach radiologicznych
mogą dawać obraz osteoporozy, osteopenii, osteosklerolizy i osteolizy. W ISM najczęściej występują
zmiany mieszane osteosklerotyczne i osteolityczne. Zmiany osteosklerotyczne występują u ¹⁄³ pacjentów
z agresywną mastocytozą układową. Bóle kostne mogą być jedynym objawem mastocytozy układowej
[1,2,3,5-8].
Badania gastroskopowe oraz kolonoskopowe z pobraniem wycinków powinny być wykonywane u
chorych z mastocytozą układową oraz objawami ze strony przewodu pokarmowego, objawami z grupy
C czy chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie [ 1,3].
Mastocytoza należy do rzadkich chorób, szacuje się, że występuję z częstością około 13 na 100 000
przypadków [6].

Obraz kliniczny mastocytozy skóry
2.1. Według WHO wyróżnia się trzy postacie kliniczne mastocytozy skórnej:
•

mastocytozę plamisto-grudkową,

•

mastocytozę rozproszoną skórną

•

guza mastocytowego [2,3,7,8,9]

Mastocytoza skóry jest chorobą ograniczoną do skóry, uwarunkowaną występowaniem nacieku z
mastocytów zlokalizowanego w skórze właściwej [1,2,3]. Plamisto-grudkowa mastocytoza skóry
(maculopapular cutaneous mastocytosis – MPCM, syn. urticariapigmentosa) stanowi najczęstszy obraz
kliniczny [2,4,5,6,8]. Monomorficzna MPCM charakteryzuje się występowaniem drobnoplamistych i
drobnogrudkowych zmian skórnych. Zmiany najczęściej zlokalizowane są symetrycznie w obrębie
skóry tułowia i kończyn. Okolice dłoni, stóp oraz miejsca eksponowane na promienie słoneczne są
przeważnie wolne od zmian. MPCM obserwuje się przede wszystkim u starszych dzieci oraz dorosłych.
Wariant polimorficzny MPCM stwierdza się głównie u niemowląt i małych dzieci. Charakteryzuje się
on występowaniem jasnobrunatnych lub żółtawopomarańczowych, płasko-wyniosłych wykwitów
przypominających tarczki, grudki i guzki o różnej wielkości, o średnicy od kilku milimetrów do kilku
centymetrów, z tendencją do grupowania się i zlewania w większe ogniska [2,3,6]. U małych dzieci
istnieje tendencja do tworzenia się pęcherzy w obrębie wykwitów [2,3,4,8].
Pokrzywka barwnikowa u dzieci na ogół ustępuje w okresie dojrzewania lub tuż po nim. Jedynie u
nielicznych chorych przechodzi w postać przetrwałą. Pokrzywka barwnikowa u dorosłych utrzymuje
się przez wiele lat i najczęściej jest objawem mastocytozy układowej [1-5,8,9].
Objaw Dariera jest patognomoniczny dla wszystkich postaci klinicznych. Polega na wystąpieniu
rumienia i obrzęku w obrębie wykwitów skórnych pod wpływem podrażnienia mechanicznego,
stymulującego uwalnianie mediatorów z mastocytów [2,3,6].
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Obraz kliniczny mastocytozy układowej
Mastocytozę układową rozpoznaje się wtedy, gdy pojawiają się objawy zajęcia innego narządu niż
skóra, najczęściej szpiku kostnego, rzadziej wątroby, śledziony czy przewodu pokarmowego [2,4,5,8,9].
Warto zaznaczyć, że w mastocytozie układowej skóra wcale nie musi być zajęta przez chorobę. Brak
objawów skórnych uważa się nawet za patognomoniczny objaw białaczki mastocytowej i agresywnej
mastocytozy układowej. Natomiast ich obecność wiąże się na ogół z dobrym rokowaniem [7,8].
Rozpoznanie mastocytozy układowej opiera się na spełnieniu kryterium dużego i jednego małego
lub trzech kryteriów małych (Tabela 2.).

Tabela 2. Kryteria rozpoznania mastocytozy układowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [1,2,3,5,7,8,9]

Kryterium duże

Wieloogniskowe, gęste nacieki z mastocytów (> 15 komórek w
agregacie) w preparacie biopsyjnym szpiku kostnego i/lub innych
narządów poza skórą

Kryteria małe

1)Stwierdzenie, że w rozmazie szpiku kostnego > 25% wszystkich
mastocytów ma atypową morfologię (typu I lub II) lub że występują
nacieki z wrzecionowatych mastocytów w materiale biopsyjnym z
innych narządów
2)Wykrycie punktowej mutacji w kodonie 816 genu KIT w szpiku
kostnym lub innych niż skóra narządach
3)Mastocyty w szpiku kostnym, krwi obwodowej lub innych niż
skóra narządach wykazujące ekspresję CD2 i/lub CD25
4) Stężenie tryptazy w surowicy utrzymujące się powyżej 20
ng/ml (nie dotyczy przypadków SM z towarzyszącym nowotworem
hematologicznym)

Po spełnieniu kryteriów rozpoznania układowej mastocytozy pozostaje określenie jej podtypu.
Należy określić występowanie objawów z grupy B lub C oraz czy występuje rozrost linii komórkowej
innej niż mastocytowa ( Rysunek 1.).
Skórne objawy mastocytozy najczęściej towarzyszą ISM, w której nie stwierdza się zaburzenia
funkcjonowania narządów wewnętrznych powstającego w wyniku nacieku mastocytów. Wariantem
ISM jest izolowana mastocytoza szpiku kostnego (isolated bone marrow mastocytosis – IBMM)
przebiegająca bez zajęcia skóry.
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Postać SM-AHN cechuje się współwystępowaniem innej nowotworowej choroby hematologicznej.
Jeśli w mielogramie mastocyty stanowią ≥20% komórek jądrzastych, a we krwi przynajmniej 10% to
jest to podstawa do rozpoznania białaczki mastocytowej (MCL).
SSM tlącą się mastocytozę układową rozpoznajemy, gdy spełnione są co najmniej 2 objawy z grupy
B przy braku objawów z grupy C. ASM agresywna mastocytoza układowa charakteryzuje się dysfunkcją
narządów zajętych przez nacieki mastocytów, dlatego do jej rozpoznania wymagane jest występowanie
przynajmniej 1 objawu z grupy C [1,2,4,5,6].

Mastocytoza układowa

Obecne objawy
z grupy C

Brak
objawów z
grupy B i C

Obecne 2 objawy
z grupy B przy
braku objawów z
grupy c

ISM
≥20% MC
w szpiku
MCL

AHNMD

MC <20% i
bez
AHNMD

ASMAHNMD

ASM

SSM

Rysunek 1. Algorytm diagnostyczny w rozpoznawaniu odmiany klinicznej mastocytozy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1,2,5]

Informacje kliniczne
4.1. Do ważnych informacji klinicznych zaliczamy:
•

wiek, w którym pojawiły się pierwsze objawy skórne;

•

występowanie objawów skórnych zależnych od mediatorów uwalnianych przez mastocyty,
takich jak świąd, flushing

•

pojawienia się objawów ogólnoustrojowych zależnych od mediatorów uwalnianych przez
mastocyty, takich jak bóle brzucha, biegunki, wymioty, hipotensja, tachykardia, zaburzenia
rytmu serca, hipotonia, bóle głowy, zawroty głowy, duszność, depresja, zaburzenia
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koncentracji, nadmierna senność, osłabienie,

utrata masy ciała, bóle kostne, objawy

osoczowej skazy krwotocznej
•

występowania reakcji anafilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji na jady
owadów błonkoskrzydłych, leków, przebytych zabiegów inwazyjnych, znieczulenia
ogólnego, ekspozycji na zmiany temperatury oraz pokarmy;

•

objawy związane z naciekaniem narządów: hepatosplenomegalia, zespół upośledzonego
wchłaniania, cytopenia jedno lub wieloukładowa, cechy uszkodzenia wątroby, zmiany w
sercu np. zwężenie zastawki aortalnej, złamania patologiczne [1-8].

4.2. W badaniu przedmiotowym należy ocenić:
•

rozległość zmian chorobowych

•

nasilenie zmian skórnych, na podstawie takich cech, jak pigmentacja, wyniosłość zmiany i
intensywność objawu Dariera, przy czym do oceny wybiera się jedną zmianę skórną,
najbardziej reprezentatywną dla obrazu klinicznego;

•

odmianę kliniczną mastocytozy;

•

ocena wątroby, śledziony, obwodowych węzłów chłonnych;

•

stan ogólny chorego [1-5,8].

Diagnostyka mastocytozy
5.1. Wstępna diagnostyka w kierunku SM obejmuje wykonanie:
•

Morfologii krwi obwodowej

•

Stężenia tryptazy w surowicy

•

Podstawowych badania biochemiczne

•

USG jamy brzusznej

5.2. Diagnostyka SM u wszystkich chorych dorosłych obejmuje:
•

ocenę kryterium większego
o

•

trepanobiopsja z badaniem histopatologicznym szpiku kostnego

ocenę kryteriów mniejszych
o

badanie morfologii mastocytów w rozmazie szpiku kostnego

o

immunofenotyp mastocytów szpiku kostnego

o

badanie mutacji D816V genu KIT w szpiku kostnym lub krwi obwodowej [1-8].
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5.3. Pełną diagnostykę w kierunku SM u dzieci przeprowadza się w przypadkach
stwierdzenia:
•

Organomegalii

•

Utrzymywanie się stężenia tryptazy mastocytowej > 100 ng/ml lub wzrost stężenia tryptazy
w okresie monitorowania

•

Istotne pod względem klinicznym nieprawidłowości w morfologii krwi obwodowej [3,4,8].

5.4. Morfologia szpiku
Badanie histopatologiczne i immunohistochemiczne szpiku kostnego umożliwia rozpoznanie SM
oraz towarzyszącej choroby hematologicznej[5,7,8]. Stwierdzenie wieloogniskowych nacieków z
mastocytów (powyżej 15 komórek w agregacie) w trepanobiopsji stanowi jedyne kryterium większe SM
[2-5].
Immunofenotyp ocenia się za pomocą barwienia immunohistochemicznego lub metodą cytometrii
przepływowej. W związku z tym standardem jest obecnie badanie immunohistochemiczne z markerami,
takimi jak tryptaza, CD34, CD117 (c-kit), CD25, CD2, CD30. Pod względem immunofenotypu dojrzałe,
prawidłowe mastocyty są komórkami CD45+/CD117+/CD34–, które nie wykazują ekspresji CD2,
CD25 i CD30. Nowotworowe mastocyty wykazują ekspresję CD25 oraz w części przypadków CD2 i
CD30 [2,4,5-9].
W kryteriach diagnostycznych SM uwzględniono tylko ekspresję CD25 i CD2, zatem stwierdzenie
jednego z tych antygenów jest wystarczające do spełnienia kryterium mniejszego SM [2,4,5].
W rozmazie krwi szpikowej barwionym metodą Wrighta-Giemsy powinno się oceniać odsetek
mastocytów oraz morfologię tych komórek. W rozmazach cytologicznych szpiku u większości chorych
można spotkać łagodną dysplazję, eozynofilię, bazofilię, a także zwiększenie odsetka komórek
blastycznych. Zawsze należy wykluczyć, czy nie występuje rozrost linii komórkowej innej niż
mastocytowa (AHNMD). Rozrosty te stwierdza się dosyć często, bo aż w 30% mastocytoz układowych.
Najczęściej, bo aż w 80% przypadków są to rozrosty układu mieloidalnego. Najczęstsze to: SM-CMML
i SM-AML, przy czym w pierwszym przypadku najczęściej występuje ASM, a w drugim ISM [1-5,8].
U chorych na mastocytozę mogą występować: niemetachromatyczne blasty (mieloblasty),
metachromatyczne blasty, atypowe mastocyty typu II z dwu- lub wielopłatowym jądrem
(promastocyty), atypowe, wrzecionowate mastocyty typu I z owalnym jądrem i niewielką ilością
ziarnistości w cytoplazmie oraz dojrzałe mastocyty [5,9].
U chorych spełniających kryteria SM, u których w rozmazie krwi szpikowej mastocyty stanowią
poniżej 20%, w zależności od występowania i stopnia nasilenia innych objawów choroby rozpoznaje
się ISM, SM-AHN lub ASM. W przypadkach SM, w których w rozmazie krwi szpikowej mastocyty
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stanowią 20% lub więcej, rozpoznawana jest MCL (mastocyty w rozmazie krwi obwodowej≥ 10%) lub
postać aleukemiczna MCL (mastocytyw rozmazie krwi obwodowej < 10%) [ 5,6,9].

5.5. Badania laboratoryjne – stężenie tryptazy w surowicy
Tryptaza stanowi cenny parametr diagnostyczny, gdyż jej stężenie w surowicy koreluje z całkowitą
liczbą mastocytów w organizmie. Za prawidłowe przyjmuje się podstawowe stężenie tryptazy
wynoszące 5–11,4 ng/ml. Kryterium mniejsze SM, wynoszące powyżej 20 ng/ml, nie dotyczy postaci
SM-AHN [1,2,5,9].
U chorych ze znacznie podwyższonym stężeniem tryptazy (> 25–30 ng/ml), u których nie stwierdza
się MIS, a występują objawy sugerujące mastocytozę lub MCAS, wskazana jest biopsja szpiku kostnego
i pełna diagnostyka w kierunku SM. U chorych z nieznacznie podwyższonym stężeniem tryptazy (< 25–
30 ng/ml), u których nie występuje MIS, a objawy kliniczne sugerują mastocytozę lub MCAS, zaleca
się badanie mutacji D816V genu KIT we krwi obwodowej [2,7].
U chorych na mastocytozę stężenie tryptazy w surowicy wiąże się z nasileniem procesu
chorobowego. Stężenie tryptazy jest znacząco podwyższone u części chorych z DCM i rozległymi
zmianami typu MPCM oraz znacznie wyższe u chorych z ASM i MCL niż u chorych z ISM. Oznaczanie
stężenia tej proteazy wykorzystuje się do monitorowania przebiegu SM i oceny skuteczności leczenia
[2,5,7].
Stężenie tryptazy może być podwyższone u chorych z zespołami aktywacji mastocytów (mast cell
activation syndromes – MCAS), schorzeniami hematologicznymi, przewlekłymi chorobami zapalnymi,
przewlekłymi infekcjami, niewydolnością nerek, przewlekłą pokrzywką, otyłością oraz w podeszłym
wieku [1,2,5].

5.6. Badania molekularne
Duże znaczenie w diagnostyce SM ma identyfikacja mutacji D816V genu KIT w szpiku kostnym,
krwi obwodowej lub innym niż skóra narządzie. Najczęściej występującą aberracją (u 90% chorych)
jest mutacja w kodonie 816 (KIT D816V), w której następuje substytucja aminokwasu kwasu
asparaginowego waliną lub innym aminokwasem, co powoduje konstytutywną, niezależną od ligandu
aktywację receptora. Rzadziej występują inne mutacje D816Y, D816H, D816F (5%) [2,3,5,9]. Inne
mutacje onkogenne zidentyfikowane u pacjentów z mastocytozą obejmują mutacje w TET2, CBL ,
RUNX1, N-RAS, KRAS [5,9]. Obecność eozynofilów we krwi obwodowej stanowi wskazanie do
przeprowadzenia badania mającego na celu identyfikację genu fuzyjnego FIP1L1-PDGFRA w celu
wykrycia klonalnego rozrostu tej linii [5]. U pacjentów z eozynofilią i genem fuzyjnym FIP1L1PDGFRA diagnozą jest SM z przewlekłą białaczką eozynofilową (SM-CEL) [8].

Różnicowanie mastocytozy z innymi jednostkami chorobowymi
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•

Mastocytozę należy różnicować z jednostkami chorobowymi takimi, jak:

•

Monoklonalny zespół aktywacji mastocytów – spełnia 1 lub 2 kryteria mniejsze SM
dotyczące klonalności mastocytów ( mutacja KIT i/lub ekspresja CD2 i/lub CD25)

•

Zespół aktywacji mastocytów

•

Choroby alergiczne

•

Endokrynopatie (zespół rakowiaka, guz chromochłonny, guz gastrynowy, cukrzyca,
niedobory estrogenu i testosteronu)

•

Choroby układy pokarmowego; układu krążenia

•

Nowotwory (chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, histiocytoza, hipereozynofilie, nowotwory
kości) [1,2,4-7,9].

Leczenie mastocytozy
Chory powinien zostać poinformowany o czynnikach, które mogą spowodować zaostrzenie
objawów choroby lub wystąpienie reakcji anafilaktycznej. Należą do nich: jady (zwłaszcza owadów
błonkoskrzydłych, węży, meduz), niektóre leki, lateks, ekspozycja na zmiany temperatury (ogrzanie,
oziębienie), promieniowanie słoneczne, alkohol, pokarmy, dodatki spożywcze lub konserwanty
żywności, ostre przyprawy, alergeny, podrażnienie mechaniczne zmian skórnych, inwazyjne procedury
diagnostyczne i lecznicze, wysiłek fizyczny, stres emocjonalny, gorączka oraz infekcje bakteryjne i
wirusowe [1-8].
ISM wymaga zazwyczaj jedynie terapii przeciwmediatorowej i profilaktyki anafilaksji ze względu
na łagodny przebieg.
Chorzy i rodzice lub opiekunowie chorych dzieci powinni zostać przeszkoleni w zakresie pierwszej
pomocy w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Wszystkich chorych na mastocytozę należy
zaopatrzyć w indywidualne zestawy przeciwwstrząsowe zawierające 2 ampułkostrzykawki z adrenaliną,
antagonistów receptora H1 (3 tabletki) i prednizon(1 mg/kg m.c.). W przypadku nadwrażliwości na jady
owadów błonkoskrzydłych wskazana jest immunoterapia swoista [1,2, 5-8]. Należy unikać leków m.in.
morfiny, kodeiny, dekstranu, środków cieniujących zawierające jod, ASA, NLPZ, streptomycyny,
fenylefryny, amfoterycyny B, chininy. Nie należy stosować B- blokerów [1,2,8].
Leczenie antymediatorowe polega na zastosowaniu leków przeciwhistaminowych drugiej generacji
blokujących receptor H1, leków przeciwhistaminowych blokujących receptor H2, leków
antyleukotrienowych, glikokortykosteroidów (GKS), kromoglikanu sodowego, omalizumabu oraz
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u chorych bez objawów nadwrażliwości na te leki
[1-7,9].
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U chorych na mastocytozę, u których pomimo stosowania leków przeciwhistaminowych
blokujących receptor H1 i H2 oraz leku antyleukotrienowego (leczenie drugiego wyboru) utrzymują się
objawy skórne zależne od mediatorów (świąd, flushing, obrzęk zmian, pęcherze), można rozważać
różne formy fototerapii (UVA1, wąsko zakresowy UVB, PUVA) (leczenie trzeciego wyboru) oraz
omalizumab (leczenie czwartego wyboru) [1,2,3,7,8].
Podstawę leczenia zaawansowanych postaci klinicznych SM, takich jak ASM, SM-AHN i MCL,
stanowi terapia cytoredukcyjna, przede wszystkim kladrybiną (2-chlorodeoksyadenozyna – 2-CdA),
rzadziej interferonem α2b [1,2,4-7,9].
Leczenie SM o ciężkim przebiegu klinicznym (ASM, SM-AHN i MCL), oprócz podawania
kladrybiny i interferonu α, polega głównie na zastosowaniu allogenicznego przeszczepu szpiku,
polichemioterapii oraz midostauryny [ 1,2,4-9]. W terapii celowanej SM stosunkowo rzadko stosowany
jest imatynib należący do inhibitorów kinazy tyrozynowej, gdyż lek ten jest wskazany u chorych bez
mutacji D816V genu KIT [1,2,4,5-9]. Inne inhibitory kinazy tyrozynowej, takie jak dazatynib, PKC412
i AMN 107, hamują KIT z mutacjami w kodonie 816 [2,4,9].
Rokowanie zależy od postaci choroby — w przebiegu CM oraz pozaskórnej mastocytoma jest bardzo
dobre, zwłaszcza u dzieci, w indolentnej postaci układowej jest również dobre, a czas przeżycia nie
różni się od populacji osób zdrowych w podobnym wieku. Mediana czasu przeżycia w postaci
agresywnej (ASM) wynosi około 3,5 roku, a w przebiegu SM-AHNMD zależy przede wszystkim od
towarzyszącej choroby hematologicznej. Zdecydowanie najgorsze rokowanie dotyczy MCL lub MCS
— mediana czasu przeżycia nie przekracza zwykle 2 miesięcy [1,2,4-9].

Podsumowanie
W przypadku mastocytozy konieczne jest prowadzenie wnikliwej diagnostyki różnicowej, zwłaszcza
jeśli pierwsze objawy nie są typowe. Niewłaściwe rozpoznanie może opóźnić wdrożenie optymalnego
leczenia, a tym samym przyczynić się do pogorszenia rokowania.

Słowa kluczowe:
mastocytoza, diagnostyka, leczenie

Keywords
mastocytosis, diagnosis, treatment
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Abstrakt
Wstęp: Krwiak podtwardówkowy to patologiczne nagromadzenie się krwi w przestrzeni między
oponą twardą a oponą pajęczą. Przewlekłe krwiaki podtwardówkowe (chronic subdural hematoma,
cSDH) posiadają silnie unaczynioną odczynową torebkę, jednym ze źródeł są gałęzie dalsze tętnicy
oponowej środkowej (MMA). Nawracające krwawienia dotorebkowe powodują stałe powiększanie się
krwiaka i ewolucję objawów.
Cel pracy: Omówienie dostępnych metod leczenia cSDH ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości leczenia wewnątrznaczyniowego.
Materiał i metoda: Analiza publikacji naukowych z ostatnich 5 lat dotyczących metod leczenia
krwiaków podtwardówkowych.
Wyniki: Powszechnie stosowaną metodą leczenia krwiaków podtwardówkowych jest leczenie
operacyjne. Usunięcia krwiaka można dokonać poprzez kraniotomię lub otwór trepanacyjny. Leczenie
zachowawcze stosowane jest w szczególnych sytuacjach. Skojarzenie embolizacji oraz metod
chirurgicznych, w porównaniu do samodzielnego leczenia chirurgicznego, zmniejsza częstość
nawrotów krwiaka oraz ryzyko wystąpienia niepowodzenia leczenia. Stosowana samodzielnie może
zostać wykorzystana u pacjentów, u których zaniechano leczenia chirurgicznego w przypadku dużego
prawdopodobieństwa samoistnego wchłonięcia się krwiaka lub istnienia przeciwwskazań do operacji.
Wnioski: Standardem leczenia krwiaków podtwardówkowych jest leczenie chirurgiczne.
Embolizacja tętnicy oponowej środkowej stanowi obiecującą metodę wspomagającą leczenie
przewlekłych krwiaków podtwardówkowych.
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Abstract
Introduction: Subdural hematoma is a pathological accumulation of blood between the dura and
arachnoid mater. Chronic subdural hematomas (cSDH) have a highly vascularized capsule which is
supplied through by distal branches of the middle meningeal artery (MMA). Recurrent intrahematomal
bleedings cause the hematoma enlargement and the symptoms evolution.
Aim of the study: To discuss the treatment options of cSDH patients, particularly the role of the
MMA embolization.
Material and method: Analysis of scientific publications from the last 5 years regarding methods of
treatment of chronic subdural hematomas.
Results: Surgery is the most common method of treatment for subdural hematomas. Surgical
approaches include burr hole or craniotomy-based evacuation. There are several limitations of this
approach. The combination of embolization and surgical evacuation, compared to surgical treatment
alone, reduces the frequency of hematoma recurrence and reduces the risk of invasive treatment failure.
The MMA embolization as a sole treatment can be used in patients who have high probability of
spontaneous absorption of the hematoma or existence of contraindications for surgery.
Conclusions: The standard of treatment for subdural hematomas is surgery. Embolization of MMA
can improve results and reduce recurrence rate.

Wstęp
Krwiak (hematoma) to lokalne nagromadzenie się krwi z uszkodzonych naczyń krwionośnych w
zbiornikach śródtkankowych. Wynaczyniona krew powoduje rozpychanie i ucisk tkanek nie powodując
jednocześnie ich uszkodzenia w sposób bezpośredni. W przypadku krwiaka podtwardówkowego
(subdural hematoma) mamy do czynienia z obecnością krwi w przestrzeni podtwardówkowej. W
warunkach fizjologicznych opona pajęcza ściśle przylega do opony twardej czyniąc ją przestrzenią
potencjalną, którą przenikają żyły mostkowe (górne mózgu).
Najczęstszą przyczyną powstawania krwiaków podtwardówkowych są bezpośrednie lub pośrednie
urazy głowy [1]. W związku z tym, w zależności od czasu wystąpienia urazu do powstania, krwiaki
można podzielić na trzy grupy:
●

ostre (do 4 dni od wystąpienia urazu, krew skoagulowana),

●

podostre (4-21 dni, krew skoagulowana, krew zhemolizowana),

●

przewlekłe (powyżej 21 dni, krew zhemolizowna).

Największy odsetek stanowią krwiaki ostre powstające na skutek przerwania żył mostowych [2].
Towarzyszące objawy (niedowłady i porażenia połowicze, zaburzenia mowy, zaburzenia świadomości
czy śpiączka) są gwałtowne i związane m.in. ze złamaniem kości czaszki oraz poważnymi
uszkodzeniami mózgu (stłuczenie biegunów, rozlane uszkodzenie aksonów). W odróżnieniu od
krwiaków ostrych krwiaki przewlekłe (chronic subdural hematoma, cSDH) cechują się brakiem
objawów lub niewielkim ich nasileniem. Wśród najczęstszych wymienia się ból głowy czy dyskretne
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zaburzenia pamięci. Wraz z rozwojem schorzenia mogą się pojawić objawy związane ze zwiększonym
ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (nudności, wymioty, dezorientacja, senność, tarcza zastoinowa) czy
objawy ogniskowe obejmujące niedowłady, zaburzenia chodu, dysfazję oraz drgawki [1]. Niemowlęta
oraz osoby starsze stanowią największy odsetek wśród chorych [3]. Ponad połowa pacjentów nie jest w
stanie przypomnieć sobie urazu mogącego być przyczyną krwiaka przewlekłego. Może to mieć związek
z wiekiem (niemowlęta, osoby starsze z zanikami pamięci), nieistotnością urazu lub licznymi
nakładającymi się mikrourazami. Wśród czynników ryzyka można wymienić zaniki mózgu,
nadużywanie alkoholu, padaczkę, leczenie antykoagulantami oraz stan po wszczepieniu zastawki
komorowo-otrzewnowej [4]. Czynniki te przyczyniają się do osłabienia naczyń przenikających oponę
twardą i pajęczą, zmniejszenia ich elastyczności i tym samym do wynaczynienia się krwi.
Cechą charakterystyczną przewlekłego krwiaka podtwardówkowego jest wytworzenie odczynowej
torebki powstałej na skutek proliferacji fibroblastów, makrofagów i komórek plazmatycznych [5].
Torebka ta jest silnie unaczyniona przez cienkie naczynia o kruchych ścianach. Ich pękanie doprowadza
do dodatkowych krwotoków, stałego powiększania się krwiaka, tworzenia dodatkowych warstw torebki
oraz ewolucji objawów. Badania obrazowe wskazują, że jednym ze źródeł patologicznych naczyń są
dystalne gałęzie tętnicy oponowej środkowej (middle meningeal artery, MMA) [6,7], o czym świadczy
m.in. większa średnica naczynia po stronie wystąpienia krwiaka. Obecne są również liczne anastomozy
między naczyniami [8].
Obecnie standardem leczenia krwiaków podtwardówkowych, zarówno ostrych i przewlekłych, jest
usunięcie krwiaka przy użyciu dwóch metod neurochirurgicznych: kraniotomii (płatowego otwarcia
czaszki) lub drogą otworu trepanacyjnego. Leczenie zachowawcze może być rozważane w przypadku
małych i bezobjawowych krwiaków o szerokości poniżej 1cm [9,10], cechuje się jednak niską
skutecznością. Embolizacja tętnicy oponowej środkowej jest nowoczesną metodą leczenia cSDH
stosowaną samodzielnie lub w skojarzeniu z klasycznym leczeniem chirurgicznym.

Cel pracy
Celem

pracy

jest

omówienie

nowoczesnych

metod

leczenia

przewlekłych

krwiaków

podtwardówkowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia embolizacji tętnicy oponowej
środkowej.

Metoda i materiały
Analiza publikacji naukowych z ostatnich 5 lat dotyczących metod leczenia krwiaków
podtwardówkowych. Szczególna uwaga została zwrócona na embolizację tętnicy oponowej środkowej
mózgu jako najnowszej metody terapeutycznej. Ze względu na zachowanie wiarygodności analizie
zostały poddane randomizowane badania, przeglądy literatury oraz serie przypadków medycznych, zaś
wykluczone zostały pojedyncze przypadki pacjentów poddanych embolizacji.
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Wyniki
4.1. Metody chirurgiczne
Leczenie neurochirurgiczne stanowi podstawę leczenia zarówno ostrych jak i przewlekłych
krwiaków podtwardówkowych. U pacjentów z ostrym krwiakiem podtwardówkowym, których stan
kliniczny szybko się pogarsza, konieczne jest niezwłocznie leczenie chirurgiczne, natomiast u
pacjentów z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym zabieg można przeprowadzić w trybie
planowym. Wyróżnia się dwie metody inwazyjnego leczenia: usunięcie części płynnej krwiaka przez
otwór trepanacyjny oraz kraniotomię (płatowe otwarcie czaszki).
Obie metody są skuteczne, a wyniki leczenia są porównywalne, a wybór zależy od preferencji i
doświadczenia operatora. Część autorów wskazuje na przewagę usunięcia krwiaka za pomocą otworu
trepanacyjnego, ograniczając użycie kraniotomii do reoperacji cSDH, lub sytuacji, gdy mózg nie
odpręża się po zabiegu [10].
Otwór trepanacyjny ma zazwyczaj średnicę ok. 1-3 cm (z możliwością poszerzenia). Jego
zastosowanie jest metodą mniej inwazyjną niż kraniotomia, natomiast istnieje zwiększone ryzyko
niecałkowitego usunięcia zmiany i nawrotu cSDH (kraniotomia pozwala na usunięcie krwiaka razem z
przyległymi błonami, w leczeniu drogą otworu trepanacyjnego błony pozostają nienaruszone i mogą
stanowić źródło nawrotu). Kraniotomia, z powodu większej inwazyjności wiąże się większym ryzykiem
wystąpienia powikłań pooperacyjnych dotyczących rany czy neuroinfekcji (zapalenie opon mózgowordzeniowych,

ropniak

podtwardówkowy)

[11,12].

Do

pozostałych

powikłań

zabiegów

neurochirurgicznych należą: wystąpienie odmy w jamie krwiaka i następowe nieodprężenie mózgu,
wystąpienie ostrego krwiaka wewnątrzmózgowego, obrzęk mózgu czy rozwój wodogłowia. Wykonanie
zabiegu operacyjnego może wymagać odstawienia lub zmniejszenia dawek części leków
przyjmowanych na stałe przez pacjenta, przez co dodatkowo może wpłynąć na wystąpienie powikłań
niezwiązanych bezpośrednio krwiakiem i jego leczeniem [13].
Śmiertelność wśród chorych na cSDH zależy w głównej mierze od ich stanu klinicznego w
momencie wykonania zabiegu neurochirurgicznego [10,11,12,13].

4.2. Metody zachowawcze
Leczenie zachowawcze zarezerwowane jest jedynie dla przypadków małych bezobjawowych
krwiaków podtwardówkowych. Do czynników wpływających na dobre rokowanie samoistnego
wchłonięcia się krwiaka należą mała gęstość płynu mózgowo-rdzeniowego, poszerzenie układu
komorowego mózgu oraz mały rozmiar (poniżej 1 cm) cSDH w badaniu TK. Leczenie może trwać od
4 do 22 tygodni, a do stosowanych leków zalicza się glikokortykosteroidy, statyny oraz inhibitory
konwertazy angiotensyny. Najlepiej udowodnione działanie ma podanie GKS [9]. Podanie
deksametazonu wpływa na patofizjologię krwiaka działając przeciwzapalnie i antyangiogennie i tym
samym zmniejsza śmiertelność o 4% i może wpływać na zmniejszenie występowania częstości
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nawrotów cSDH i konieczności reoperacji [14]. Należy jednak pamiętać o działaniach niepożądanych
glikortykosteroidów - zwiększenia ryzyka rozwoju lub zaostrzenia cukrzycy czy zmniejszeniu
odporności i wystąpienia infekcji, które mogą pogorszyć stan pacjenta [9].

4.3. Metody wewnątrznaczyniowe
Celem embolizacji tętnicy oponowej środkowej jest zahamowanie dopływu świeżej krwi do krwiaka,
co wpływa na zahamowanie jego powiększania się i tym samym umożliwienie resorpcji płynnej treści
ze zmniejszonym ryzykiem nawrotu [15]. Szczególną korzyść odniosą więc pacjenci z małymi
jednostronnymi krwiakami (duże prawdopodobieństwo wchłonięcia się krwiaka) oraz pacjenci z dużym
ryzykiem nawrotu CSDH. Na nawrót krwiaka narażeni są przede wszystkim pacjenci przyjmujący
leczenie przeciwkrzepliwe - leki przeciwzakrzepowe zwiększają ryzyko dwukrotnie, a leki
przeciwpłytkowe - nawet czterokrotnie [5]. Rysunek 1 przedstawia obraz angiograficzny tętnicy
oponowej środkowej z zaznaczonymi strzałkami obszarami patologicznego wzmocnienia miąższowego.
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Rysunek 1. Selektywna angiografia prawej tętnicy oponowej środkowej [opracowanie własne]

Embolizację można rozważać jako metodę dodatkową wspomagającą leczenie neurochirurgiczne lub
metodę alternatywną. Pacjenci objawowi w stanie ogólnym dobrym, o małym ryzyku wystąpienia
powikłań pooperacyjnych powinni zostać poddani zabiegowi chirurgicznemu w skojarzeniu z
embolizacją w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu krwiaka. Natomiast u pacjentów asymptomatycznych,
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z przeciwskazaniami do operacji lub obarczonych wysokim ryzykiem powikłań pooperacyjnych można
rozważyć samodzielne wykonanie embolizacji MMA [16].
Zabieg można przeprowadzić za pomocą cząstek (mikrosfer) lub płynnych środków
embolizacyjnych. Największą zaletą mikrosfer jest najlepiej udowodniona skuteczność - większość
opublikowanych badań klinicznych została przeprowadzona przy ich użyciu [17,18,19,20]. Są również
tańsze w użyciu, a zabieg może zostać wykonany w znieczuleniu miejscowym, co jest szczególnie
ważne przy przeciwwskazaniach do znieczulenia ogólnego. Ich użycie ogranicza jednak średnica
naczynia - szczególnie u ludzi starszych, u których tętniczki są często niewielkie przez co cząsteczki nie
są w stanie odpowiednio zdewaskularyzować torebki krwiaka bez ograniczenia dopływu krwi do innych
struktur. Stosując płynne środki embolizacyjne można użyć mniejszych cewników naczyniowych lepiej dobranych pod kątem średnicy danej tętnicy, a wtłoczenie pod ciśnieniem materiału
embolizacyjnego pozwala osiągnąć odpowiednio większą selektywność embolizacji. Dodatkowo,
łatwiej można je zobrazować podczas angiografii (mikrosfery widoczne są w DSA jedynie jako ubytek
zakontrastowania, natomiast płynny materiał embolizacyjny pozostaje widoczny niezależnie od
kontrastu) i tym samym uzyskać lepszą kontrolę nad dystrubucją czynnika embolizującego. Zapewniony
efekt jest stały i trwały, w przeciwieństwie do PVA (ryzyko wypłukania i przemieszczenia mikrosfer)
[17].
Rodzaj znieczulenia chorego w czasie zabiegu – znieczulenie miejscowe, analgosedacja,
znieczulenie ogólne - w dużym stopniu zależy od jego stanu klinicznego oraz współpracy w czasie
wykonywania procedury. Możliwymi dostępami naczyniowymi są dostęp udowy bądź promieniowy, w
zależności od umiejętności i preferencji operatora. Preferowane są mikrocewniki kompatybilne z
partykułami embolizacyjnymi o średnicy 100-300 m, bądź z materiałami płynnymi DMSO-zależnymi
(Onyx, Menox, Squid, Phil). Można następnie dokonać mobilizacji chorego najpóźniej 1 dobę, o ile
pozwala na to jego stan zważywszy na chorobę podstawową.
Rysunek 2 przedstawia CT pacjenta z SDH odpowiednio po wystąpieniu objawów (A), oraz po
kolejnych odbarczeniach krwiaka. Rysunek 3 przedstawia obrazy CT odpowiednio 1 tydzień (A) oraz 4
miesiące (B) po embolizacji MMA.
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Rysunek 2. SDH po stronie prawej, objaśnienia w tekście [opracowanie własne]
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Rysunek 3. Resorbcja cSDH po embolizacji prawej tętnicy oponowej środkowej [opracowanie własne]

W naszej pracy skuteczność oraz bezpieczeństwo zabiegu embolizacji zostały ocenione na podstawie
badań klinicznych oraz retrospektywnych analiz, porównujących wyniki skojarzenia embolizacji z
neurochirurgią do wyników uzyskanych przy samodzielnym zastosowaniu neurochirurgii.
Największe znaczenie w tej ocenie wydają się odgrywać obecnie badania opublikowane w 2018 r
przez Bana i współpracowników [18]. 72 przypadki embolizacji MMA zostały porównane do grupy
kontrolnej 469 pacjentów, u których zastosowano leczenie neurochirurgiczne. W obu grupach średnia
szerokość krwiaka była porównywalna (19,6 mm w grupie badanej vs 20,3 mm w grupie kontrolnej,
różnica nieistotna statystycznie). Za niepowodzenie autorzy badania uznali konieczność operacji u
pacjentów pierwotnie leczonych zachowawczo lub z pomocą embolizacji, konieczność reoperacji,
niepełne usunięcie krwiaka lub jego nawrót w przeciągu 6 miesięcy. W 45 przypadkach zastosowano
leczenie skojarzone (embolizacja i następowa chirurgiczna ewakuacja krwiaka) uzyskując 97,2%
skuteczności (1 nawrót cSDH w przeciągu 4 msc w wyniku wypadku komunikacyjnego), a w 27
bezobjawowych przypadkach zastosowano jedynie embolizację uzyskując 100% skuteczności. W
porównaniu, u pacjentów leczonych konwencjonalnie tylko 72,5% zabiegów zakończyło się
powodzeniem (340 przypadków). Powikłania nie wystąpiły w grupie badanej, natomiast w grupie
kontrolnej stanowiły 4,3% (20 przypadków), różnica ta nie jest jednak statystycznie istotna - wykonanie
embolizacji nie wpływa więc na częstość występowanie powikłań. Odnotowano udary mózgu
spowodowane zwężeniem tętnic szyjnych lub odstawieniem leków przeciwkrzepliwych u pacjentów z
migotaniem przedsionków (skrzepliny zamykające światło naczynia) oraz powstanie krwiaków
nadtwardówkowych lub nowych krwiaków podtwardówkowych u pacjentów z trombocytopenią. Warto
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zauważyć, że pacjenci leczeni przeciwzakrzepowo stanowili większy odsetek w grupie badanej (40,3%
vs 25,8%) - nie było więc konieczności odstawienia leków u tych pacjentów co mogło wpłynąć na
zmniejszenie częstości występowania powikłań.
Mniejsze badanie zostało przeprowadzone przez Kima i współpracowników [19] - 20 przypadków
leczonych za pomocą embolizacji MMA i leczenia neurochirurgicznego (grupa badawcza) porównane
z 23 przypadkami samodzielnego leczenia neurochirurgicznego. Podobnie jak w poprzednio opisanym
badaniu, w grupie badawczej więcej pacjentów przyjmowało leki przeciwzakrzepowe (45% vs 8,6%) a
różnice w wielkości krwiaków nie były istotne statystycznie. Krwiaki podtwardówkowe nawróciły u 1
pacjenta (5%) z grupy badawczej i 8 (34,7%) pacjentów z grupy kontrolnej. Powikłania wystąpiły u 5
osób poddanych leczeniu skojarzonemu i 5 poddanych wyłącznie leczeniu neurochirurgicznemu
(krwawienia śródczaszkowe, krwiaki, rany, napad padaczkowy, dławica piersiowa, zakażenie dróg
moczowych, zapalenia płuc). Brak istotności statystycznej wskazuje na brak oddziaływania embolizacji
MMA na częstość występowania powikłań. Dwóch pacjentów z każdej grupy zmarło z przyczyn
niezwiązanych z operacją.
Największy opis serii przypadków został dokonany w 2017 przez Linka i współpracowników [20].
Embolizacji dokonano w 60 przypadkach: w 42 bez wcześniejszego leczenia, w 10 w okresie
okołooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu oraz w 8 przypadkach po nawrocie krwiaka po
leczeniu chirurgicznym. Ponad połowa pacjentów (57,1%) przyjmowała leczenie przeciwpłytkowe. W
8,9% przypadków nastąpił nawrót krwiaka po leczeniu w przeciągu 6 tygodni, w pozostałych 91,1%
uzyskano znaczące zmniejszenie rozmiaru krwiaka oraz ustąpienie lub zmniejszenie uciążliwości
objawów, przez co pacjenci uniknęli operacji lub reoperacji. W żadnym z przypadków nie stwierdzono
powikłań.
Haldrup i wsp. [15] dokonali retrospektywnej analizy doniesień dostępnych do 01.2020 r. w
omawianym zakresie. Zebrano łącznie 191 przypadków embolizacji MMA. Odsetek nawrotów krwiaka
u pacjentów leczonych z powodu już wykonanego leczenia operacyjnego wyniósł 2,4%, 95% CI (0.5%;
11.0%). Z kolei odsetek nawrotów w grupie chorych leczonych pierwotnie metodą embolizacji odsetek
ten wyniósł odpowiednio 4.1%, 95% CI (1.4%; 11.4%).
Jumah i wsp. [21] dokonali metaanalizy na podobnej jak powyżej grupie chorych, oceniając
efektywność i skuteczność embolizacji MMA w leczeniu zarówno przewlekłego, jak i nawrotowego
SDH. W populacji 177 chorych, raportowanych łącznie w 11 doniesieniach, większość stanowili
mężczyźni, średni wiek wynosił ok. 71 lat. Niepowodzenie techniczne stwierdzono w 2,8%
przypadków, natomiast konieczność wykonania rotunkowego zabiegu operacyjnego w 2,7%. Częstość
powikłań związanych z procedurą embolizacji wyniosła 1,2%. Porównując pacjentów embolizwanych
oraz nie embolizowanych, różnica w częstości nawrotów cSDH wyniosła 26% na korzyść chorych
leczonych endowaskularnie. W tej drugiej grupie konieczność operacyjnego odbarczenia krwiaka
wystąpiła 20% rzadziej (p < 0.001, 95% CI = 12%-27%, I2 = 12.4), a także powikłania leczenia
wystąpiły 3,6% rzadziej (p = 0.008, 95% CI 1%-6%, I2 = 0).
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Istotne przy określaniu wskazań do interwencji endowaskularnych może okazać się zaobserwowana
przez Fantoni i wsp. [22] odmiana anatomiczna w postaci odejścia t. oponowej środkowej od tętnicy
ocznej. Autorzy porównali częstość obecności tego wariantu anatomicznego u pacjentów z cSDH w
porównaniu do pacjentów leczonych z powodu krwawienia z nosa. Odsetek wynosił w ich środku
odpowiednio 8 z 58 przypadków (13.8%) i 1 z 131 (0.7%) (OR = 20; 95% CI 2.6 to 925.2, p = 0.0003).

Wnioski
Standardem leczenia przewlekłych krwiaków podtwardówkowych jest leczenie neurochirurgiczne.
Z powodu powszechności stosowania jest metodą o najlepiej udowodnionym profilu bezpieczeństwie
oraz skuteczności - usunięcie krwiaka zapewnia najlepszy efekt terapeutyczny i tym samym powrót
pacjenta do dobrego stanu zdrowia. Jest to jednocześnie metoda najbardziej inwazyjna cechująca się
największym ryzykiem wystąpienia powikłań. Leczenie zachowawcze może być stosowane w
przypadku krwiaków o dużym prawdopodobieństwie samoistnego wchłonięcia się u pacjentów
bezobjawowych. Stosowane leki hamują proces zapalny oraz neoangiogenezę przez co wpływają na
częstość nawrotów cSDH. Leczenie jednak jest długotrwałe i ma mniejszą skuteczność w porównaniu
do innych omawianych metod terapeutycznych. Embolizacja tętnicy oponowej środkowej to nowa
metoda leczenia cSDH, wstępne doświadczenia wskazują na jej bezpieczeństwo i obiecującą
skuteczność. Skojarzenie jej z metodami chirurgicznymi znacząco zmniejsza częstość nawrotów
krwiaka i tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia niepowodzenia leczenia operacyjnego. Zabieg ten
nie zwiększa ryzyka wystąpienia ryzyka powikłań pooperacyjnych. Jako samodzielna metoda może
zostać wykorzystana u pacjentów z przeciwwskazaniami do operacji lub znieczulenia ogólnego czy u
pacjentów bezobjawowych z dużym prawdopodobieństwa wchłonięcia się krwiaka. Poprzez
zahamowanie świeżych krwawień dotorebkowych umożliwia bardziej efektywną i nieutrudnioną
reabsorpcję treści płynnej zmniejsza ryzyko jego nawrotu. Szczególną korzyść z wykonania embolizacji
MMA odnoszą pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe - zabieg nie wymaga ich odstawienia,
przez co nie zwiększa ryzyka wystąpienia skazy krwotocznej.

Słowa kluczowe:
Przewlekłe krwiaki podtwardówkowe, cSDH, neurochirurgia, embolizacja
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Chronic subdural hematoma, cSDH, neurosurgery, embolisation
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Abstrakt
Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego
prawdopodobnie o charakterze zapalnym i autoimmunologicznym. Charakteryzuje się występowaniem
zmian demielinizacyjnych w mózgu, nerwach wzrokowych oraz rdzeniu kręgowym. Przy stawianiu
rozpoznania bierze się pod uwagę objawy kliniczne, radiologiczne oraz badania laboratoryjne –
obecność lub brak przeciwciał przeciwko akwaporynie 4. Obecnie stosowane kryteria diagnostyczne
dla rozpoznania NMOSD zostały opublikowane przez American Academy of Neurology w 2015 roku
jako „The International Panel for NMO Diagnosis (IPND)”. NMOSD, jak każda choroba przewlekła,
ma negatywny wpływ na poziom życia pacjenta i jego rodziny, wpływając na zdrowie fizyczne,
emocjonalne oraz zasoby finansowe. Niesprawność pacjenta kumuluje się po każdym rzucie, dlatego
tak ważne jest zapobieganie kolejnym rzutom, szybkie i prawidłowe rozpoznanie choroby oraz
włączenie adekwatnego leczenia. Kolejne lata badań przyniosły odkrycie nowych markerów
chorobowych w postaci: przeciwciał anty-MOG, przeciwciał dla AQP1 oraz markerów astrocytowych:
GFAP i S-100 beta. Rodzi się pytanie – czy dotychczas stosowane kryteria diagnostyczne są
wystarczające, czy też jest najwyższa pora aby opracować nowe kryteria, bardziej adekwatne do nowej
sytuacji „diagnostycznej”?

Abstract
NMOSD is a neurologic disorder of central nervous system, probably inflammatory or autoimmune.
It is charakterized by demielinating lesions of brain, optic nerves and spinal cord. Making diagnosis
takes into account clinical and radiological symptoms and laboratory results – presence or absence of
antibodies against aquaporin 4. Currently used diagnostic criteria for NMOSD diagnosis were published
by American Academy of Neurology in 2015 as „The International Panel for NMO Diagnosis (IPND)”.
NMOSD like any chronic disease, has negative influence on quality of life of patient and his family,
affecting mental and emotional health and financial resources. The patient’s disability accumulate after
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each relapse, that is why it is so important to prevent next attack, make quick and correctly diagnosis
and start prevent treatment. Last years of research brought the discovery of new disease markers in the
form of: anti-MOG antibodies, antibodies to AQP1 and astrocytic markers: GFAP and S-100 beta. The
question arises - are used diagnostic criteria currently still sufficient, or is it a time to develop new,
more adequate to the new "diagnostic" situation?

Wstęp
Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD) jest zapalną, autoimmunologiczną chorobą
ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Przez wiele lat uznawana była jako jedna z postaci
stwardnienia rozsianego (SM). NMOSD charakteryzuje się występowaniem zmian demielinizacyjnych
w mózgu, nerwach wzrokowych i rdzeniu kręgowym oraz utratą astrocytów (co odróżnia ją od SM).
Jednym z głównych badań stosowanych przy stawianiu rozpoznania jest badanie w kierunku obecności
przeciwciał przeciwko akwaporynie-4 w klasie immunoglobuliny G (AQP4-IgG). Przeciwciała te nie
są wykrywane w osoczu osób zdrowych, ani chorujących na stwardnienie rozsiane [1,2].
Na NMOSD najczęściej chorują osoby około 40 roku życia, jednak może dotykać też dzieci i osoby
starsze. Choroba nawracająca głównie dotyka kobiety, a opisywany stosunek kobiet do mężczyzn
wynosi od 2:1 do 10:1. Choroba występuje częściej u rasy nie-kaukaskiej. Co ciekawe, w porównaniu
do SM pacjenci chorujący na NMOSD mają większą ilość rzutów, a rzuty choroby są cięższe. Choroba
może również ujawnić się jako symultaniczne wystąpienie różnych objawów np. zapalenie nerwu
wzrokowego (optic neuritis ON) i ostre zapalenie rdzenia kręgowego (acute myelitis AM). Powstające
nacieki zapalne składają się z granulocytów (neutrofili i eozynofili) oraz makrofagów i małej ilości
limfocytów T. Miejsce pojawienia się zmian łączy się z występowaniem regionów o zwiększonej
ekspresji kanałów akwaporyny 4 (AQP4) [3].
Jako jedne z pierwszych objawów chorobowych pacjenci wymieniają m.in. zaburzenia chodu,
drętwienie i mrowienie kończyn, zmęczenie, ból oraz problemy ze wzrokiem. Co ważne, często
pierwsza postawiona diagnoza jest nieprawidłowa, są to m.in. SM, zapalenie nerwu wzrokowego lub
rdzenia kręgowego, udar, toczeń układowy lub depresja [4].
Akwaporyny są integralnymi białkami błonowymi, które selektywnie przepuszczają wodę i
kontrolują wodną homeostazę. Występują w dużych ilościach w ośrodkowym układzie nerwowym
(OUN) : nerwach wzrokowych, rdzeniu kręgowym i w mózgu, jak również w nerkach. Największa
gęstość kanałów AQP4 występuje głównie w wypustkach astrocytów sąsiadujących z błoną podstawną
komórek tworzących wyściółkę, jądra podwzgórza i nerwy wzrokowe. Zadaniem akwaporyny 4 jest
kontrola dwukierunkowego przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, ponieważ występuje w barierze
krew mózg (blood brain barier BBB).Wymienia się kilka mechanizmów powodujących pojawienie się
przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 w OUN. Są nimi: cytotoksyczność zależna od dopełniacza
(complement

dependent

cytotoxicity

CDC),

obecność

przeciwciał

anty-śródbłonkowych
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uszkadzających barierę krew-mózg lub występowanie reaktywnych limfocytów T uszkadzających BBB
[1].

Kryteria diagnostyczne dla rozpoznania Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders
Obecnie stosowane kryteria diagnostyczne dla rozpoznania Neuromyelitis Optica Spectrum
Disorders zostały opublikowane w 2015 roku jako „The International Panel for NMO Diagnosis
(IPND)” przez American Academy of Neurology. Panel zunifikował dotychczas stosowaną nazwę
NMO do NMOSD. Niejednorodność obrazu oraz niepewności diagnostyczne wpłynęły na rozróżnienie
2 podtypów NMOSD: seropozytywnego oraz seronegatywnego/o nieznanym wyniku dla przeciwciał
przeciwko AQP4 [2]. Badania pokazują, że kryteria z 2015 roku znacząco zwiększyły wykrywalność
NMOSD w grupie dorosłych i dzieci, w porównaniu do kryteriów z 2006 roku. Szczególnie łączy się to
z możliwością stawiania rozpoznania w przypadku występowania seronegatywnych lub nieznanych
wyników przeciwciał AQP4-IgG, dając przewagę objawom klinicznym i radiologicznym nad wynikami
laboratoryjnymi [5].
W 2006 r. definitywne NMO, dawniej nazywane chorobą Devica, charakteryzowało: zapalenie nerwu
wzrokowego, zapalenie rdzenia kręgowego oraz co najmniej 2 z 3 kryteriów: LETM (longitudinally
extensive transverse myelitis lesions, ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego), rezonans
magnetyczny (MRI) mózgu wykluczający możliwość występowania SM oraz dodatni wynik
przeciwciał AQP4-IgG [6].
Do postawienia diagnozy w przypadku otrzymania dodatniego wyniku dla przeciwciał przeciwko
akwaporynie-4, oprócz wykluczenia alternatywnej diagnozy, musi wystąpić co najmniej jedna z sześciu
cech charakterystycznych z niżej wymienionych.
Podstawowe cechy charakterystyczne (core clinical characteristic): ostre zapalenie rdzenia kręgowego,
zapalenie nerwu wzrokowego, zespół pola najdalszego (z niedającymi się wytłumaczyć w inny sposób
nudnościami/wymiotami i czkawką), pniowe zespoły naprzemienne, objawowe zespoły mózgowe z
charakterystycznymi zmianami w badaniach obrazowych lub symptomatyczna narkolepsja/zespół
diencefaliczny z typowym obrazem w MRI.
W przypadku ujemnego lub nieznanego wyniku w kierunku przeciwciał AQP4-IgG, do rozpoznania
obligują:
•

wystąpienie co najmniej dwóch z sześciu cech charakterystycznych powstałych po jednym
lub większej ilości rzutów (rozsianie w czasie), gdzie co najmniej 1 cechą charakterystyczną
będzie: zapalenie nerwu wzrokowego, ostre zapalenie rdzenia kręgowego z LETM lub
zespól pola najdalszego,

•

rozsianie

w

przestrzeni

(obecność

dwóch

lub

więcej

podstawowych

cech

charakterystycznych),
•

spełnienie kryteriów obrazowania MRI oraz
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•

wykluczenie alternatywnej diagnozy.

Kryteria obrazowania MRI (dla wyników negatywnych lub nieznanych przeciwciał AQP4-IgG):
•

Ostre zapalenie nerwu wzrokowego:
o

obrazowanie MRI głowy ujawnia obraz prawidłowy lub niespecyficzne zmiany w
istocie białej lub

o

obrazowanie

MRI

nerwów

wzrokowych:

w

obrazach

T2-zależnyych

hiperintensywne zmiany lub w obrazach T1-zależnych zmiany wzmacniające się po
podaniu kontrastu – przedłużające się na więcej niż ½ długości nerwu wzrokowego
lub zawierające skrzyżowanie nerwów wzrokowych.
•

Ostre zapalenie rdzenia kręgowego:
o

wymaga wystąpienia zmiany obejmującej 3 lub więcej segmentów śródrdzeniowo
(LETM) lub

o

ogniskowej zmiany atroficznej obejmującej LETM u pacjentów z wywiadem
odpowiadającym zapaleniu rdzenia kręgowego.

•

Zespół pola najdalszego – zmiany dotykające rdzeń grzbietowy (dorsal medulla) lub pole
najdalsze pnia mózgu.

•

Pniowe zespoły naprzemienne – wymaga powiązanego uszkodzenia okołowyściółkowego
pnia mózgu.

Wśród obrazów radiologicznych mogących sugerować NMOSD wymienia się:
•

LETM – zmiany istoty szarej dotykające co najmniej 3 segmenty rdzenia kręgowego z
centralną hiperintensywnością obrazów T1-zależnych oraz wzmocnieniem po podaniu
gadolinium. Dodatkowo może występować obrzęk rdzenia lub jego atrofia (w przewlekłym
zapaleniu, z ogniskową lub rozlaną zmianą sygnału w sekwencji T2). Zmiany te najczęściej
obserwuje się w odcinku szyjnym oraz ciągnące się w kierunku pnia mózgu.

•

Jedno- lub dwustronne zapalenie nerwu wzrokowego ze szczególnym powinowactwem do
tylnej części nerwu lub zajęciem więcej niż ½ jego długości – w MRI oczodołów w
obrazowaniu T2-zależnym w opcji tłumienia sygnału z tkanki tłuszczowej lub celem
wykrycia tkanki tłuszczowej (fatsupressed) oraz ze wzmocnieniem kontrastowym w
sekwencji T1 po podaniu gadolinium.

•

Typowe zmiany w mózgowiu (wzmocnienie sygnału w opcji T2-zależnej) m.in.: w rdzeniu
grzbietowym, obustronnie, ciągnące się do górnej części rdzenia szyjnego; w komorze
trzeciej lub czwartej okołowyściółkowo oraz duże rozlane zmiany w istocie białej.
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Warto pamiętać, że w przypadku pojawienia się zmian sugerujących stwardnienie rozsiane nigdy nie
można wykluczyć możliwości występowania NMOSD. Dodatkowo, do rozszerzenia diagnostyki
obligują nas niepokojące objawy – objawy atypowe dla NMOSD, nazywane czerwonymi flagami.
Czerwone flagi w przypadku obrazowania dotyczą:
•

zmian w mózgu lub rdzeniu kręgowym sugerujących SM (np. zmiany przylegające do
bocznej komory płata skroniowego, palce Dawsona, uszkodzenia okołokorowe obejmujące
podkorowe włókna U) lub

•

innej jednostki chorobowej (przedłużony czas wzmocnienia po podaniu kontrastu).

Czerwone flagi w badaniu klinicznym lub badaniach laboratoryjnych:
•

postępujące pogorszenie stanu ogólnego, nie wskazujące na rzut,

•

nietypowy czas trwania rzutu (mniej niż 4 godziny lub dłużej niż 4 tygodnie),

•

obecność

prążków

oligoklonalnych

w

płynie

mózgowo-rdzeniowym

(występują

maksymalnie u 20% chorych na NMOSD) lub
•

współwystępowanie chorób objawiających się podobnie/imitujących NMOSD: sarkoidoza,
choroby onkologiczne (chłoniaki, zespoły paraneoplastyczne), przewlekłe infekcje np. HIV,
kiła.

Kryteria pediatryczne NMOSD nakładają się z kryteriami dla osób dorosłych. Widać mniejszą
dominację liczby dziewcząt do chłopców w porównaniu z grupą dorosłych. U dzieci uważać trzeba na
możliwość rozwinięcia jednofazowego ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia (Acute
Disseminated Encephalomyelitis, ADEM), SM lub choroby z przeciwciałami MOG (myelin
oligodendrocytes glycoprotein). Co ciekawe, w badaniu MRI rdzenia u chorujących na SM dzieci można
stwierdzić podczas rzutu LETM (ok. 15% przypadków). Różnice w wieku pojawienia się choroby
pomagają postawić prawidłową diagnozę. Granica odcięcia to około 11 rok życia: ADEM występuje u
dzieci młodszych, SM i NMOSD u starszych. Znaczące są też różnice rasowe: Afroamerykanie,
Afroeuropejczycy i Azjaci chorują wcześniej niż populacja Kaukaska. Afroamerykanie i
Afroeuropejczycy mają też bardziej nasilone pierwsze objawy choroby. Zmiany najczęściej lokalizują
się w pniu mózgu, rdzeniu kręgowym i nerwach wzrokowych, co więcej nawet 38% dzieci ma objawy
z pola najdalszego pod postacią wymiotów. Najczęstszymi pierwszymi objawami choroby w populacji
pediatrycznej są: drgawki, zaburzenia ruchowe i zaburzenia widzenia, wymioty oraz gorączka. Szacuje
się, że około 94% dzieci ma nawracający typ choroby [2,7].

Jakość życia pacjenta i jego rodziny
Tak jak każda choroba przewlekła, NMOSD ma oddziaływanie na poziom życia pacjenta i jego
rodziny. Nawet 66% pacjentów zgłasza negatywne działanie choroby na zdrowie fizyczne i zasoby
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finansowe, z mniejszą komponentą oddziaływania na stan emocjonalny. Najbardziej niekorzystny
wpływ choroby oceniono w życiu zawodowym – kariera i zdolność do pracy oraz socjalnym – życie
towarzyskie oraz związki międzyludzkie. Ujemne oddziaływanie na jakość życia osobistego mają:
zdrowie emocjonalne, bóle całego ciała, zaburzenia zwieraczy i funkcji seksualnych, odkładanie lub
rezygnacja z macierzyństwa. Jednakże pacjenci opisują też pozytywny aspekt choroby w kontaktach
międzyludzkich, oceniając zaangażowanie i sieci wsparcia jako sprzyjające odporności psychicznej [4].

3.1. Ból
Ocenia się, że klinicyści powinni zwracać więcej uwagi i czasu na ocenę bólu u pacjentów
chorujących na neuromyelitis optica. Porównano różnicę między bólem pojawiającym się w tej
jednostce chorobowej oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Ból neuropatyczny oraz ból z
komponentą neuropatyczną częściej występował i był bardziej nasilony u tych pierwszych, chociaż
częstość wcześniejszych rzutów acute myelitis nie różniła się znacząco w obydwu grupach. Co więcej,
ból ten wpływał na wydolność w pracy, kontakty interpersonalne oraz nasilał się podczas zmęczenia i
depresji. Pacjenci z NMOSD podawali częstsze stosowanie leków przeciwbólowych, niestety nierzadko
o mniejszej skuteczności w zwalczaniu bólu niż u pacjentów z SM. Opisywane objawy pochodzenia
ośrodkowego np. pod postacią allodynii i przeczulicy cieplnej, powstawały w następstwie uszkodzenia
istoty szarej rdzenia kręgowego na różnych poziomach i o różnej długości obszaru zajętego, uszkadzając
też nocyceptywne szlaki sygnałowe [8].

3.2. Niesprawność
Niesprawność pacjenta kumuluje się po każdym rzucie, dlatego bardzo ważne jest zapobieganie
kolejnym epizodom m.in. poprzez zrozumienie ich patomechanizmów, nasilenie dotychczasowego
leczenia lub dobranie optymalnej strategii leczniczej. Niestety, nadal mało wiadomo o pochodzeniu
rzutów, sekwencji ich pojawiania się i czasie ich wystąpienia w przyszłości.
Zauważona została pewna zależność rzutów od czasu ich pojawiania się. Rozróżniono dwa typy
epizodów: jeśli rzuty nawracały w ciągu 12 miesięcy nazwane zostały „skupionymi - clustered”, a jeśli
czas wystąpienia kolejnego rzutu przekraczał 12 miesięcy nazwane zostały „nieskupionymi – non
clustered”. Klinicznie podobne rzuty do poprzednich występowały w okresie „skupionym”, jeśli
natomiast długość okresu bez rzutu wynosiła więcej niż rok, trudno było ocenić kiedy pojawi się kolejny
rzut i jaki będzie jego charakter. Prawdopodobnie nasilona farmakoterapia może powodować przejście
z grupy o częstszych rzutach, do grupy z rzutami rzadszymi. Niestety trudno ocenić długość
prowadzenia takiej wzmożonej terapii przeciw-rzutowej przy przejściu pacjenta do grupy „non
clustered”, jednakże wiadomo, że terapia podtrzymująca powinna być dalej stosowana. Okres bez
nawrotów szacowany jest na 12 - 24 miesiące (ok. 20% pacjentów). Szczególnie występowanie
dodatnich przeciwciał AQP4-IgG łączone jest z częstszymi i bardziej intensywnymi rzutami, nawet
podczas leczenia. Przypuszczalnie, wystąpienie kolejnego rzutu podczas terapii danym lekiem, daje 1,5
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razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego rzutu w trakcie kontynuacji leczenia tym
preparatem, chyba że dawka leku oceniona została jako niewystarczająca. Szacuje się, że ilość rzutów
zmniejsza się z czasem trwania choroby, jednakże obserwuje się też słabszą remisję objawów. Leki
immunosupresyjne są obecnie oceniane jako najlepsza opcja terapeutyczna. W leczeniu stosowanymi
farmakoterapeutykami są: Rituximab, Mykofenolat mofetylu oraz Azatiopryna. Prowadzone są też
badania nad przeciwciałami monoklonalnymi takimi jak: Satralizumab, Eculizumab i Inebilizumab
[9,10]. Bardzo ważne jest rozróżnienie NMOSD od SM, ponieważ niektóre leki stosowane w
stwardnieniu rozsianym np. Interferon beta (lek I rzutu w SM), Fingolimod, Natalizumab, Alentuzumab
mogą powodować pogorszenie stanu pacjenta lub wygenerować kolejne rzuty u chorego na NMOSD
[1,7].

Nowe markery
4.1. MOG-Ab
W literaturze coraz częściej pojawiają się informacje o zapalnej chorobie MOG-Ab, którą trudno na
chwilę obecną zaklasyfikować jako oddzielną lub łączącą się z NMOSD. Najczęstszą jej prezentacją
kliniczną jest zapalenie nerwu wzrokowego, jednofazowe lub nawracające, rzadziej poprzeczne
zapalenie rdzenia kręgowego lub drgawki. Więcej niż 50% pacjentów cierpi na utrzymującą się
niepełnosprawność. Prawdopodobnie, porównując pacjentów MOG seropozytywnych z AQP4
seropozytywnymi, MOG-Ab mają mniejszą ilość rzutów i lepsze rokowanie wzrokowe i motoryczne.
Dodatnie wyniki w kierunku prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym są rzadkie, a
pleocytoza występuje częściej w populacji dziecięcej. Co więcej, poziom przeciwciał wzrasta w trakcie
rzutu choroby, następnie spada, natomiast w populacji dziecięcej utrzymywanie się wysokich wartości
może oznaczać wystąpienie w niedalekim czasie kolejnego rzutu choroby [11].
Glikoproteina oligodendrocytów mieliny (MOG) jest proteiną, którą znaleźć można jedynie w
ośrodkowym układzie nerwowym jako komórkową cząsteczkę adhezyjną zlokalizowaną w osłonce
mielinowej, a produkowaną przez oligodendrocyty. Przeciwciała przeciwko MOG (MOG-Ab)
prawdopodobnie grają ważną rolę w chorobach zapalnych OUN, a ich pojawienie się w surowicy łączy
się z uszkodzeniem integralnego białka oligodendrocytów – MOG. MOG-Ab wykrywane są częściej u
dzieci i osób młodych. Mogą występować stale lub ustępować. Chorzy lepiej reagują na leki
immunosupresyjne niż modyfikujące przebieg choroby. Przeciwciała te często wykrywane są w
chorobach takich jak: zapalenie nerwu wzrokowego, poprzeczne zapalenie rdzenia, ADEM, lub
chorobie imitującej ADEM, bardzo rzadko w stwardnieniu rozsianym. W populacji pediatrycznej
dodatnie wyniki dla MOG-Ab częściej występują u młodszych dzieci, mogą łączyć się z
występowaniem ADEM, rzadziej z zespołem pola najdalszego [12,13]. Badanie MRI nerwów
wzrokowych pokazuje rozległe zmiany zapalne i obrzękowe, oszczędzające skrzyżowanie nerwów
wzrokowych i drogi wzrokowe. W porównaniu do NMOSD, częściej opisuje się uszkodzenia wzgórza
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i mostu; u dzieci częściej zajęte jest wzgórze obustronnie oraz konary móżdżku. Zmiany w sekwencji
T2-zależnej rdzenia kręgowego występują nawet u połowy pacjentów, są krótsze niż LETM oraz
występują w okolicy szyjnej lub piersiowej. U dzieci w 2/3 przypadków zobrazować można LETM [11].
Wystąpienie zapalenia nerwów wzrokowych niesie możliwość rozpoznania stwardnienia rozsianego,
NMOSD lub choroby seropozytywnej dla MOG-Ab. Optic neuritis charakteryzuje się dyskomfortem
okołooczodołowym, bólem oraz zaburzeniem ostrości i pola widzenia.
Prawdopodobnie, dla pacjentów chorujących na SM nawracające ON występuje w tym samym oku
(przypuszczalnie z powodu uszkodzenia bariery krew-mózg, rozprzestrzeniania się zmian
antygenowych i zmianami tkankowymi zapoczątkowanymi przez poprzedni rzut). W chorobach MOGAb oraz MNOSD najczęściej zmiany zależne są od umiejscowienia antygenu dla przeciwciał
(odpowiedź immunologiczna przeciwko specyficznym autoantygenom) [14]. Co ważne, w przypadku
zapalenia nerwu wzrokowego u pacjentów NMOSD i MOG-Ab powinno się jak najszybciej podać
dożylne leczenie metylprednizolonem. Nawet 7 dniowe zwlekanie z podaniem leczenia może być
szkodliwe dla widzenia [15].
Często pacjenci AQP4-IgG ujemni są seropozytywni dla MOG-Ab. Rzadkością jest podwójnie
dodatni wynik w kierunku AQP4-IgG oraz MOG-Ab [16].

4.2. AQP1-Ab
Przeciwciała przeciwko akwaporynie-1 (AQP1-Ab) są częste w chorobach demielinizacyjnych, nie
występują u osób zdrowych ani z immunologicznymi chorobami nie-demielinizacyjnymi. Ciekawym
jest, że mogą występować też u pacjentów onkologicznych: z rakiem sutka, chłoniakiem nieziarniczym
(non-Hodkin) oraz nerczakiem. Przeciwciała te wiążą się zarówno z domeną zewnątrzkomórkową
(częściej), jak i cytoplazmatyczną białka błonowego akwaporyny 1 (AQP1). W literaturze opisywana
jest nawet w 24% przypadków podwójna seropozytywność dla przeciwciał przeciwko akwaporynie 4
oraz akwaporynie 1, co może wynikać z podobieństwa budowy obydwu protein [3].
Badania pokazują, że AQP1-Ab mogą być tak samo częste jak AQP4-IgG, a w przypadku ujemnych
wyników dla tych drugich, mogą stanowić kolejną podgrupę pacjentów z NMOSD (są częste u
pacjentów nie spełniających kryteriów IPND z 2015 r., chociaż dalej nie wiadomo czy łączą się z
immunopatogenezą NMOSD). Co więcej, Tzartos J.S. et al. opisali podobieństwa oraz różnice
pomiędzy pacjentami obu grup. Brak przeciwciał dla AQP1-Ab w chorobach autoimmunologicznych,
częstsze występowanie Acute myelitis z LETM w porównaniu do Optic neuritis oraz niski współczynnik
kobiet do mężczyzn upodabnia tę jednostkę do seronegatywnego NMOSD [17].
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4.3. GFAP
Pojawienie się zmian charakterystycznych dla NMOSD powoduje uszkodzenie astrocytów w postaci
odpowiedzi humoralnej, za czym idzie selektywny spadek markerów astrocytowych takich jak kwaśne
białko włókienkowe (glial fibrillary acidic protein, GFAP) i S-100β. Uszkodzenie astrocytów
sugerowane jest w przypadku otrzymania dodatnich markerów GFAP, a ujemnych dla AQP4-IgG.
Wyniki podwójnie ujemne świadczą o śmierci astrocytów, utracie akwaporyny 4 oraz uszkodzeniu
mieliny. Wystąpienie markerów GFAP i S-100 β w płynie mózgowo rdzeniowym silnie koreluje z
nasileniem choroby, co można uwidocznić w MRI rdzenia kręgowego lub wykonując Rozszerzoną
Skalę Niepełnosprawności (Expanded Disability Status Scale EDSS). Dodatkowo, ocena ich obecności
w płynie mózgowo-rdzeniowym może być użytecznym wskaźnikiem uszkodzenia astrocytów w
NMOSD. Co ważne, ich stężenie w NMOSD jest dużo wyższe niż w chorobach takich jak SM, zawał
rdzenia bądź ADEM [3].

4.4. Interleukiny
NMOSD często łączy się z nieprawidłowym wytwarzaniem cytokin. Wytwarzają je komórki
odpornościowe m.in. monocyty. Monocyty mają w organizmie wiele funkcji takich jak fagocytoza,
prezentacja antygenu i produkcja cytokin. U chorych na NMOSD dochodzi do zaburzenia aktywacji
monocytów, monocyty zwiększają zarówno ekspresje cząsteczki zapalnej na powierzchni komórki,
produkcję cytokin jak i częstość występowania nieklasycznych monocytów (CD14+CD16++
monocyty) w porównaniu do grupy zdrowej. Wśród cytokin zapalnych wymienia się IL-6, IL-12 i IL23. W literaturze opisany jest spadek IL-10 (przeciwzapalnej) oraz wzajemny znaczny wzrost cytokin
prozapalnych IL-6, IL-1beta, IL-23 oraz TNF alfa (tumor necrosis factor α) [18].

4.5. Choroby autoimmunologiczne
Szacuje się, że nawet 1/3 pacjentów z NMOSD boryka się z innymi chorobami
autoimmunologicznymi m.in. toczniem rumieniowatym układowym (SLE), zespołem Sjögrena
(Sjögren syndrome), immunologiczną niedoczynnością tarczycy i miastenią. Wielu z nich ma w rodzinie
osobę chorą na inną chorobę immunologiczną, co może świadczyć o genetycznej tendencji do
odpowiedzi humoralnej na immunizację. Przyjmuje się też, że występowanie jednej z powyższych
chorób, w sytuacji podejrzenia NMOSD powinno być traktowane jako pomocne i sprzyjać postawieniu
diagnozy [2,3].

Podsumowanie
W dalszym ciągu nie wiadomo, czy u pacjentów z typowymi objawami klinicznymi i
radiologicznymi dla stwardnienia rozsianego, powinno się wykonywać dodatkowe badania przeciwciał
(AQP4-IgG oraz MOG-Ab). Ważne jest, by bardzo dokładnie stosować dotychczasowe kryteria
diagnostyczne dla SM – McDonald 2017, ponieważ w literaturze opisywanych jest wielu pacjentów z
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nieprawidłowo postawionym rozpoznaniem, m.in. ze względu na nieprzestrzeganie kryteriów
diagnostycznych bądź ich nieoczywistość [19,20].
Rodzi się pytanie – czy dotychczas stosowane kryteria diagnostyczne są wystarczające, czy
najwyższa pora aby opracować nowe, bardziej adekwatne do nowej sytuacji „diagnostycznej” ?
Czy MOG-Ab seropozytywni pacjenci powinni być włączeni do kryteriów diagnostycznych oraz czy
pacjentów AQP1-Ab traktować na równi z pacjentami AQP4-IgG seronegatywnymi?

Słowa kluczowe:
NMOSD, IPND, AQP4-IgG, LETM, ON

Keywords:
NMOSD, IPND, AQP4-IgG, LETM, ON
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Abstrakt
Naczyniakowłókniak młodzieńczy jest rzadkim nowotworem części nosowej gardła. Występuje
niemal wyłącznie u chłopców w okresie dojrzewania. Jest to bogato unaczyniony nowotwór, który
pomimo łagodnego charakteru histopatologicznego wykazuje tendencję do inwazyjnego wzrostu i
nawrotów. Celem pracy jest przedstawienie typowych cech radiologicznych tego nowotworu, na
podstawie wyników badań obrazowych u 3 chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym,
leczonych w Klinice Otolaryngologii UM w Lublinie. U wszystkich chorych wykonano badanie TK i
MR oraz angiografię tętnic szyjnych z przedoperacyjną embolizacją. Wszyscy chorzy byli leczeni
operacyjnie i rozpoznanie potwierdzono histopatologicznie.
W badaniach TK i MR u wszystkich chorych guz położony był w części nosowej gardła, wszystkie
guzy ulegały intensywnemu wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Angiografia u wszystkich
wykazała obecność bogatego unaczynienia guza i tętnicę szczękową, jako główne źródło zaopatrzenia.
Naczyniakowłókniak młodzieńczy wykazuje pewne charakterystyczne cechy w badaniach
obrazowych. Badania TK i MR demonstrują typową lokalizację oraz drogi szerzenia się
naczyniakowłókniaka młodzieńczego oraz pozwalają ocenić rozległość guza. Angiografia pozwala na
potwierdzenie rozpoznania naczyniowego guza oraz umożliwia wykonanie przedoperacyjnej
embolizacji.

Abstract
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a rare, hypervascular tumor of the nasopharynx. It
occurs almost exclusively in adolescent males Despite benign histopathological nature, it shows a
tendency for invasive growth and recurrences. The aim of this study is to present typical radiological
features of JNA, on the bases of imaging findings of 3 patients with JNA treated in the Department of
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Otolaryngology Medical University of Lublin. In all cases CT, MRI and carotid artery angiography with
preoperative embolization were performed. CT and MRI in all patients demonstrated the tumor mass
located in the nasopharynx with strong enhancement after contrast agent administration. Angiography
in all patients showed hypervavascular tumor with the main blood supply form the internal maxillary.
All patients were treated surgically and the diagnosis was histopathologically confirmed.
JNA shows some characteristic radiological features. CT and MRI demonstrate typical location and
ways of spreading of JNA and allow assessment of tumor extentions. Angiography confirms diagnosis
of vascular tumor and is the first step to preoperative embolisation.

Wstęp
Naczyniakowłókniak młodzieńczy jest to rzadki nowotwór części nosowej gardła. Stanowi 0,05%
wszystkich nowotworów głowy i szyi. Jednocześnie jest najczęstszym łagodnym nowotworem
występującym w części nosowej gardła i jamie nosowej [1]. Występuje z częstością od 1:4000 do
1:15000 przypadków [2]. Częstość występowania jest większa w Indiach i na Bliższym Wschodzie, niż
w Europie [3]. Naczyniakowłókniak młodzieńczy dotyczy niemal wyłącznie chłopców w wieku
dojrzewania, zazwyczaj rozwija się między 7 a 21 rokiem życia. Nieliczne przypadki nowotworu
opisano u starszych mężczyzn oraz u kobiet, jednak wymagają one zawsze dokładnej weryfikacji
patomorfologicznej i genetycznej [4]. Etiopatogeneza guza jest nieznana, bierze się pod uwagę podłoże
hormonalne lub embrionalne [2, 5]. O czynniku hormonalnym w genezie nowotworu, może świadczyć
badanie PET, w którym zauważono zwiększony wychwyt antygenu błonowego specyficznego dla
prostaty (PSMA) [6].
W obrazie klinicznym naczyniakowłókniaka młodzieńczego występuje charakterystyczna triada
objawów: niedrożność nosa (80%), nawracające krwawienia z nosa (60%) oraz masa guza widoczna w
części nosowej gardła [1]. W zaawansowanych guzach może występować także obrzęk i zniekształcenie
policzka, wytrzeszcz gałki ocznej, podwójne widzenie, bóle głowy (zwykle wtórne do niedrożności
zatok przynosowych) lub osłabienie słuchu [7]. Objawy występują zwykle od pół roku do roku przed
postawieniem diagnozy [5].
Naczyniakowłókniak młodzieńczy pomimo łagodnego charakteru histopatologicznego, wykazuje
tendencję do inwazyjnego wzrostu, niszczenia kości i nawrotów [8]. Nowotwór ten jest bardzo bogato
unaczyniony. Z tego względu biopsja guza jest obarczona ryzykiem silnego krwawienia, a rozpoznanie
opiera się na objawach klinicznych i badaniach obrazowych.
Celem pracy jest przedstawienie typowych cech radiologicznych naczyniakowłókniaka
młodzieńczego przydatnych do postawienia właściwego rozpoznania przedoperacyjnego.
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Przebieg ekspansji nowotworu i obraz radiologiczny u chorych w różnym stadium
zaawansowania choroby
2.1. Stadium wczesne - inwazja nosogardła
Pacjent G.S., chłopiec, lat 16, zgłosił się do szpitala z utrzymującą się od 2 miesięcy niedrożnością
nosa. W badaniu laryngologicznym stwierdzono w obrębie nozdrzy tylnych po lewej stronie obecność
sino-czerwonego guza o gładkiej powierzchni, który zamykał światło przewodu nosowego.
U chorego wykonano badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR)
które wykazały okrągławą, litą zmianę w części nosowej gardła po stronie lewej. Asymetrycznie
położony guz przylegał do bocznej ściany gardła w okolicy otworu klinowo-podniebiennego i wrastał
do nosogardła po lewej stronie, częściowo przekraczając linię pośrodkową (Rysunek 1, Rysunek 2).

Rysunek. 1. Stadium wczesne 2.1. Obraz TK ze wzmocnieniem kontrastowym, projekcja poprzeczna; w części nosowej
gardła lita zmiana ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu (strzałka) [opracowanie własne]
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Rysunek. 2. Stadium wczesne 2.1. Badanie MR, obraz T1-zależny ze wzmocnieniem kontrastowym, intensywne
wzmocnienie kontrastowe guza w części nosowej gardła [opracowanie własne]

Po podaniu środka kontrastowego w obu badaniach guz uległ wzmocnieniu kontrastowemu, jednak
było ono bardziej intensywne w badaniu MR. Trzy dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym u
chorego wykonano angiografię tętnic szyjnych (DSA-cyfrowa angiografia subtrakcyjna), która
wykazała obecność licznych nieprawidłowych naczyń guza w części nosowej gardła oraz główne
unaczynienie przez tętnicę szczękową (Rysunek 3a). W następnym etapie wykonano embolizację
naczyń guza za pomocą alkoholu polivinylowego i spongostanu, uzyskując zamknięcie
nieprawidłowych naczyń (Rysunek 3b).
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Rysunek 3a. Stadium wczesne 2.1. Arteriografia wybiórcza tętnicy szczękowej, projekcja boczna; widoczne liczne,
nieprawidłowe naczynia guza w części nosowej gardła [opracowanie własne]
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Rysunek 3b. Stadium wczesne 2.1. Angiografia wybiórcza tętnicy szczękowej po embolizacji - brak nieprawidłowych naczyń
guza w części nosowej gardła, zamknięty także dalszy odcinek tętnicy szczękowej [opracowanie własne]

Chory był leczony operacyjnie. Guz usunięto w całości z dojścia przez podniebienie. W 23 letniej
obserwacji nie stwierdzono nawrotu choroby.
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2.2. Stadium zaawansowane - inwazja dołu skrzydłowo-podniebiennego i
podskroniowego
Pacjent S.M., chłopiec, lat 12, zgłosił się do szpitala z powodu nawracających silnych krwawień z
nosa i niedrożności nosa narastającej od 6 miesięcy. Badanie przedmiotowe ujawniło niedrożność lewej
jamy nosowej oraz guz w części nosowej gardła lewostronnie.
Wykonano badania TK i MR uwidoczniły nieprawidłową masę w części nosowej gardła, w lewej
jamie nosowej i w dole skrzydłowo-podniebiennym, z jego wyraźnym poszerzeniem. Badanie TK
wykazało ścieńczenie i przemieszczenie przyśrodkowej i tylnej ściany zatoki szczękowej z powodu
ekspansji guza w jamie nosowej i dole skrzydłowo-podniebiennym. Widoczne było także niszczenie
podstawy wyrostka sutkowatego kości klinowej (Rysunek 4). W badaniu MR guz wykazywał pośrednią
intensywność sygnału w obrazach T1- i T2-zaleznych, w odróżnieniu od wydzieliny w zmienionej
zapalnie zatoce szczękowej prezentującej wysoki sygnał w obrazach T2-zależnych (Rysunek 5). Dwa
dni przed planowaną operacją wykonano angiografię tętnic szyjnych, która ujawniła w części nosowej
gardła i zatoce klinowej charakterystyczną dla naczyniakowłókniaka bogatą sieć naczyń krwionośnych
oraz główne zaopatrzenie w krew od tętnicy szczękowej. Przeprowadzono wybiórczą embolizację
naczyń guza i tętnicy szczękowej (Rysunek 6).
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Rysunek 4. Stadium zaawansowane 2.2. Zdjęcie TK, projekcja poprzeczna. Przemieszczenie do przodu tylnej ściany zatoki
szczękowej z jej erozją (niebieska strzałka), niszczenie podstawy wyrostka skrzydłowatego (zielona strzałka), masa guza w
części nosowej gardła, w jamie nosowej i dole skrzydłowo-podniebiennym (gwiazdki) [opracowanie własne]
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Rysunek 5. Stadium zaawansowane 2.2. Badanie MR, obraz T2-zależny, projekcja poprzeczna. Zalegająca wydzielina w
zatoce szczękowej (niebieska strzałka) i w komórkach wyrostka sutkowatego (czerwona strzałka) [opracowanie własne]
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Rysunek 6. Stadium zaawansowane 2.2. Projekcja boczna, wybiórcza agiografia tętnicy szczękowej z wysyceniem
kontastowym nieprawidłowych naczyń guza (1). Stopniowe wypełnienie naczyń guza z materiałem embolizacyjnym
zmieszanym ze środkiem kontrastowym (2). Obraz kontrolny po embolizacji (3) brak drożności naczyń guza [opracowanie
własne]

Chory był leczony operacyjnie. Guz usunięto z dojścia podwargowego uzyskując w 20 letniej
obserwacji klinicznej brak cech nawrotu guza.

2.3. Stadium zaawansowane - inwazja dołu skrzydłowo-podniebiennego, dołu
podskroniowego i zatoki klinowej
Pacjent D.J., chłopiec, lat 15, został przyjęty do szpitala z powodu utrzymujących się od 6 miesięcy
niedrożności oraz nawracających krwawień z prawego przewodu nosowego. W badaniu
przedmiotowym stwierdzono niedrożność prawego przewodu nosowego oraz obecność guza w części
nosowej gardła po prawej stronie.
Chory został poddany badaniu TK i MR, które wykazały obecność litej zmiany w części nosowej
gardła, prawym przewodzie nosowym i zatoce klinowej. Guz szerzył się także bocznie do prawego dołu
skrzydłowo-podniebiennego i podskroniowego. Badanie TK uwidoczniło przemieszczenie do przodu
tylnej ściany zatoki szczękowej przez wypustkę boczną guza, z poszerzeniem prawego dołu
skrzydłowo-podniebiennego. W oknie kostnym tomografii komputerowej widoczna była częściowa
destrukcja podstawy prawego wyrostka skrzydłowatego kości klinowej (Rysunek 7). W badaniu MR w
obrazach T1-zaleznych po podaniu środka kontrastowego nowotwór uległ silnemu, jednorodnemu
wzmocnieniu, co pozwoliła na jego wyraźne odgraniczenie od mięśni w dole podskroniowym.
Niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu uległy także zmiany zapalne w przeciwległe, zatoce
szczękowej (Rysunek 8). Trzy dni przed planowaną operacją u chorego wykonano angiografię tętnic
szyjnych, która uwidoczniła liczne nieprawidłowe naczynia w nosie, części nosowej gardła i zatoce
klinowej oraz intensywne przebarwienie kontrastowe masy guza w fazie miąższowej. Głównym
źródłem unaczynienia guza była tętnica szczękowa (Rysunek 9). Przeprowadzono przedoperacyjną
embolizację naczyń guza uzyskując ich wyłączenie z krążenia.
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Rysunek 7. Stadium zaawansowane 2.3. Obraz TK w oknie kostnym, projekcja poprzeczna. Przemieszczenie do przodu
tylnej ściany prawej zatoki szczękowej (strzałka czerwona), poszerzenie prawego dołu skrzydłowo-podniebiennego w
porównaniu ze stroną lewą (czerwone gwiazdki), destrukcja podstawy wyrostka sprzydłowatego (zielona strzałka)
[opracowanie własne]
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Rysunek 8. Stadium zaawansowane 2.3. Badanie MR, obraz T1-zależny ze wzmocnieniem kontrastowym, przekrój
poprzeczny. Widoczne silne wzmocnienie kontrastowe guza w części nosowej gardła i jamie nosowej (gwiazdki) oraz w dole
skrzydłowo-podniebiennym i podskroniowym (strzałki); zmiany zapalne obecne w zatoce szczękowej (grot) [opracowanie
własne]
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Rysunek 9. Stadium zaawansowane 2.3. Badanie DSA, projekcja czołowa. Naczynia guza w nosie i nosowej części
gardła (niebieska strzałka), w dole skrzydłowo-podniebiennym (zielona strzałka) i w zatoce klinowej (czerwona strzałka)
[opracowanie własne]

Chory był operowany z zastosowaniem dojścia podwargowego. W okresie obserwacji klinicznej w
ciągu 19 lat nie stwierdzono cech wznowy guza.
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Omówienie
Rozpoznanie naczyniakowłókniaka młodzieńczego opiera się na wywiadzie, badaniu klinicznym z
endoskopią nosa oraz na diagnostyce obrazowej. W badaniu rynoskopowym naczyniakowłókniaki we
wczesnym stadium rozwoju mają postać zaokrąglonej lub zrazikowej, czerwonawej masy siedzące lub
uszypułowane. Na ich powierzchni mogą być obecne owrzodzenia lub ropny wysięk [9]. Często objawy
naczyniakowłókniaka są na wczesnym etapie mylone z nieżytem nosa, zapaleniem zatok lub polipem
choanalnym, co opóźnia postawienie prawidłowej diagnozy [10].
Pierwotnie nowotwór rozwija się na tylno-bocznej ścianie jamy nosowej. Guz wyrasta z otworu
klinowo-podniebiennego i stąd szerzy się początkowo w kierunku najmniejszego oporu - do części
nosowej gardła. Wczesne stadium zaawansowania guza z zajęciem jedynie nosogardła było widoczne u
pierwszego przedstawionego pacjenta. W dalszym przebiegu choroby ujawnia się szerzenie boczne do
dołu skrzydłowo-podniebiennego oraz w górę do zatoki klinowej z destrukcją jej dolnej ściany [11]. Te
trzy główne kierunki wzrostu guza były dobrze widoczne na obrazach w projekcji czołowej w badaniu
TK i MR u trzeciego przedstawionego chorego (Rysunek 10). Z części nosowej gardła guz może wnikać
także do jamy nosowej.

Rysunek 10. Stadium zaawansowane 2.3. Badanie MR (A) i TK (B) po podaniu środka kontrastowego, projekcje czołowe.
Trzy kierunki wzrostu guza: do nosowej części gardła (niebieska strzałka), do dołu skrzydłowo-podniebiennego (zielona
strzałka), do zatoki klinowej (czerwona strzałka). Wzmocnienie kontrastowe guza i granice w tkankach miękkich lepiej
widoczne w badaniu MR [opracowanie własne]

Inwazja wewnątrzczaszkowa naczyniakowłókniaka występuje w zaawansowanym stadium choroby
i może zachodzić kilkoma drogami:
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•

z dołu skrzydłowo-podniebiennego i dołu podskroniowego do środkowego dołu czaszki,

•

z zatoki klinowej poprzez bezpośrednią erozję jej górnej ściany w okolicę przysadki
mózgowej i/lub do zatoki jamistej,

•

z zatoki sitowej do przedniego dołu czaszki [11,12].

Naczyniakowłókniak młodzieńczy ma charakterystyczne objawy kliniczne: nawracające krwawienia
i narastająca niedrożność przewodu nosowego. Krwawienia i niedrożność nosa są następstwem
umiejscowienia nowotworu w części nosowej gardła. W zależności od wielkości i kierunków ekspansji
guza mogą pojawiać się inne objawy. Guz wrastając do jamy nosowej, zamyka ujście zatoki szczękowej
i niszczy jej ścianę. Może powodować to gromadzenie wydzieliny i zmiany zapalne w zatoce
szczękowej. Powiększający się guz w nosogardle, zamyka także ujście trąbki słuchowej i może
prowadzić do gromadzenia treści płynowej w komórkach wyrostka sutkowatego, a nawet do zapalenia
ucha środkowego i niedosłuchu. Opisane zmiany były obecne u drugiego przedstawionego pacjenta,
gdzie badanie MR ujawniło obecność płynu w komórkach zatoki szczękowej i wyrostka sutkowatego
(Rysunek 5). Naczyniakowłókniak szerząc się bocznie z dołu skrzydłowo-podniebiennego do dołu
podskroniowego, a następnie do szczeliny oczodołowej i oczodołu, może wypychać gałkę oczną,
powodując wytrzeszcz i zaburzenia widzenia. W zaawansowanych postaciach guz może wnikać do jamy
czaszki, lokalizując się obok siodła tureckiego, dając objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
i inne objawy neurologiczne [1,13]. Rzadką sytuacją jest deformacja policzka wywołana przez znaczny
boczny rozrost guza.
Badania obrazowe w diagnostyce naczyniakowłókniaka młodzieńczego mają ogromne znaczenie dla
postawienia właściwego rozpoznania. Biopsja nowotworu nie jest wskazana, ponieważ jest obarczona
ryzykiem silnego krwawienia. Dzięki nowoczesnym technikom obrazowania możliwe jest rozpoznanie
guza na wczesnych etapach jego rozwoju. Mimo to aż 40% przypadków diagnozowanych jest w
zaawansowanym stadium choroby, a u około 17% chorych guz rozrasta się wewnątrzczaszkowo [10].
Na podstawie wyników badań radiologicznych wprowadzono kilka systemów klasyfikacji stopnia
zaawansowania naczyniakowłókniaka młodzieńczego, przydatnych na przykład do oceny skuteczności
poszczególnych metod leczniczych w zależności od stadium zaawansowania nowotworu (Tab.1). Do
najczęściej stosowanych należą: klasyfikacja wg Fischa i wsp. [14] i jej korekta zaproponowana przez
Andrewsa i wsp. [15], a także system klasyfikacji wprowadzony przez Radkowski i wsp. [16].
Przedstawieni chorzy z przykładowym przebiegiem ekspansji guza prezentowali stadium
zaawansowania nowotworu wg Andrews'a: chory G.S. - stadium I, chory S.M - stadium II, chory D.J stadium IIIA.
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Tabela 1. Zestawienie systemów klasyfikacji stopnia zaawansowania naczyniakowłókniaka młodzieńczego, skrót S-P: dół
skrzydłowo-podniebienny

Fisch, 1983 [14]

Andrews
et al., 1989 [15]

Radkowski
et al., 1996 [16]

I Guz ograniczony do
nosogardła i jamy nosowej
bez niszczenia kości

I Guz ograniczony do nosogardła i
nosa. Bez niszczenia kości lub
ograniczone do otworu klinowopodniebiennego

IA Guz ograniczony do nosa
i/lub części nosowej gardła

II Guz wnikający do dołu
S-P, zatoki szczękowej,
sitowej i klinowej z
niszczeniem kości
III Guz szerzący się do dołu
podskroniowego, oczodołu i
okolicy przysiodłowej,
bocznie do zatoki jamistej
IV Guz z masywną inwazją
zatoki jamistej, okolicy
skrzyżowania wzrokowego
lub siodła tureckiego

IB Szerzenie do przynajmniej
jednej zatoki przynosowej

II Guz wchodzący do dołu S-P lub
zatoki szczękowej, sitowej lub
klinowej, z niszczeniem kości

IIA Minimalne wnikanie do
dołu S-P

IIIA Guz wchodzący do dołu
podskroniowego lub oczodołu bez
inwazji wewnątrzczaszkowej

IIB Pełne zajęcie dołu
S-P z/bez erozji ścian
oczodołu

IIIB Guz wchodzący do dołu
podskroniowego lub oczodołu, z
inwazją wewnątrzczaszkową
zewnątrzoponową (przysiodłową)

IIC Guz w dole
podskroniowym z/bez zajęcia
policzka lub do tyłu od
wyrostka skrzydłowatego

IVA Wewnątrzczaszkowy,
wewnątrzoponowy guz bez zajęcia
zatoki jamistej, siodła tureckiego
lub skrzyżowania wzrokowego

IIIA Erozja podstawy czaszki
- minimalne szerzenie
wewnątrzczaszkowe

IVB Wewnątrzczaszkowy,
wewnątrzoponowy guz z inwazją
zatoki jamistej, siodła tureckiego
lub skrzyżowania wzrokowego

IIIB Erozja podstawy czaszki rozległe szerzenie
wewnątrzczaszkowe z/bez
inwazji zatoki jamistej

Zarówno TK, jak i MR wykazują charakterystyczne cechy naczyniakowłókniaka pomocne w
diagnostyce różnicowej. TK dobrze obrazuje zmiany kostne w przebiegu choroby. Najwcześniejsza
widoczna zmiana kostna to destrukcja podstawy wyrostka skrzydłowatego kości klinowej przez guz
wyrastający w okolicy otworu skrzydłowo-podniebiennego [12]. Ponadto typowym objawem
widocznym w badaniu TK oraz na zdjęciu przeglądowym czaszki w projekcji bocznej jest objaw
Holmana-Millera, czyli przemieszczenie do przodu tylnej ściany zatoki szczękowej [2,12]. Towarzyszy
mu poszerzenie dołu skrzydłowo-podniebiennego. Ekspansja guza może powodować erozję tylnej
ściany zatoki szczękowej, destrukcję ściany zatoki klinowej lub poszerzenie szczelin oczodołowych
[17,18]. Zmiany te były dobrze widoczne u drugiego i trzeciego przedstawionego chorego, gdzie guz
wyrastał poza nosogardło.
Zaletą rezonansu magnetycznego jest dobre zróżnicowanie tkanek miękkich, dzięki temu można
dokładnie określić granice guza. Jest to kluczowa metoda w ocenie wewnątrzczaszkowego rozrostu
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naczyniakowłókniaka, stosunku nowotworu do opony twardej oraz ważnych dla życia struktur takich,
jak zatoka jamista, tętnica szyjna wewnętrzna i przysadka mózgowa. Bardzo ważnym aspektem jest
wnikanie nowotworu w część gąbczastą kości klinowej w okolicy otworu klinowo-podniebiennego i
nasady wyrostka skrzydłowatego. Inwazja guza w tej okolicy zwiększa ryzyko wznowy i wymaga
dokładnego oczyszczenia operacyjnego. Dużą przydatność w wykrywaniu i precyzyjnym określeniu
granic takiej inwazji mają obrazy rezonansu magnetycznego z tłumieniem sygnału tkanki tłuszczowej i
zastosowaniem środka kontrastowego. Badanie MR pozwala także odróżnić guz od zalegającej
wydzieliny lub obrzęku błony śluzowej w zatokach przynosowych. Metoda ta ma także największą
czułość w wykrywaniu pozostałości lub wznowy guza [12,18].
Angiografia jest ostatnim badaniem w algorytmie diagnostycznym, zwykle wykonywanym jako
wstęp do przedoperacyjnej embolizacji. Badanie wykazuje charakterystyczne dla naczyniakowłókniaka
bardzo bogate unaczynienie i stanowi ostateczne potwierdzenie rozpoznania, określonego na postawie
nieinwazyjnych metod obrazowych. Pozwala także na ustalenie głównego naczynia zaopatrującego guz
- najczęściej jest to tętnica szczękowa, gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej [11]. W zależności od
rozległości guza i zajmowania kolejnych przestrzeni anatomicznych, w unaczynieniu może brać udział
także tętnica gardłowa wstępująca, twarzowa, a jeśli guz przekracza linię pośrodkową także
przeciwległa tętnica szczękowa. Przy inwazji wewnątrzczaszkowej dodatkowym źródłem unaczynienia
może być tętnica szyjna wewnętrzna [5]. Przedoperacyjna embolizacja uważana jest za ważny element
postępowania leczniczego. Powoduje zmniejszenie o 70% śródoperacyjnej utraty krwi, co poprawia
ocenę pola operacjnego oraz zmniejsza potrzebę śródoperacyjnych transfuzji krwi [10]. W przypadku
zaopatrywania guza przez obie tętnice szyjne zewnętrzne zabieg wykonuję się obustronnie [10]. Zaleca
się wykonanie embolizacji 24-48h przed planowanym zabiegiem operacyjnym [19]. Najczęściej
stosowane do tego materiały to: alkohol poliwinylowy (PVA), mikrocząstki, kleje cyjanoakrylowe, a
także kopolimer etylenu i alkoholu winylowego Onyx [20].
Do metod stosowanych w postępowaniu terapeutycznym u chorych z naczyniakowłókniakiem
młodzieńczym należą leczenie chirurgiczne i naświetlanie. Próby leczenia naczyniakowłókniaka za
pomocą hormonów lub chemioterapii nie odniosły oczekiwanych rezultatów [21]. Odnotowano także
kilka przypadków spontanicznej regresji guza bez leczenia [22]. Podstawową, powszechnie uznaną
metodą leczenia naczyniakowłókniaka jest usunięcie chirurgiczne. Badania obrazowe mają kluczowe
znaczenie dla oceny rozległości nowotworu, a w konsekwencji doboru właściwej metody leczenia.
Operacja chirurgiczna ma na celu usunięcie guza w całości "en block". Ze względu na inwazyjny
charakter wzrostu guza, z wnikaniem w naturalne szczeliny i otwory podstawy czaszki, całkowita
resekcja w tej skomplikowanej okolicy anatomicznej z ograniczonym dostępem jest bardzo trudna.
Zobrazowanie wszystkich rozgałęzień nowotworu umożliwia dostosowanie optymalnego dojścia
operacyjnego, którego wybór uzależniony jest głównie od rozległości guza oraz doświadczenia
operatora. Obecnie, rozwój technik endoskopowych umożliwił wprowadzenie tej mało inwazyjnej
metody operacyjnej do chirurgii naczyniakowłókniaka i wielu autorów przedkłada tę technikę nad
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dojścia otwarte [22]. W przypadku guzów wewnątrzczaszkowych bierze się pod uwagę leczenie
chirurgiczne lub radioterapię. Radioterapia jest stosowana u chorych z zaawansowanym guzem
wewnątrzczaszkowym jako leczenie pierwotne, a także u chorych po pierwszym, operacyjnym etapie
leczenia z pozostawieniem resztek guza w okolicy ważnych dla życia struktur wewnątrzczaszkowych,
lub gdy w takiej okolicy nastąpił nawrót choroby. W niektórych przypadkach, u chorych z trudnymi do
usunięcia wewnątrzczaszkowymi pozostałościami nowotworu stosuje się obserwację w kolejnych
badaniach kontrolnych, wstrzymując się z reoperacją do wstąpienia wyraźnych cech progresji
resztkowego guza.
Pomimo łagodnego charakteru naczyniakowłókniaka nawroty, spowodowane zwykle niepełną
resekcją guza, są częste i wahają się od 18 do 45% w zależności od stadium zaawansowania [10].
Najczęściej pojawiają się między 6 a 36 miesiącem po operacji, minimalna długość obserwacji wynosi
3 lata, a większości przypadków trwa 5 lat [10]. Ryzyko nawrotu jest związane z zajęciem
poszczególnych okolic anatomicznych, największe dotyczy inwazji wewnątrzczaszkowej. Badania
obrazowe mają kluczowe znacznie w ocenie radykalności zabiegu i uwidocznieniu pozostałości guza,
ponieważ może on odrastać w sposób bezobjawowy, w okolicy niedostępnej w badaniu klinicznym lub
szerzyć się podśluzówkowo. Dzięki wczesnemu wykryciu nawrotu choroby interwencja chirurgiczna
jest ograniczona, a wyniki leczenia są lepsze. Niektórzy autorzy podają, że choroba resztkowa może się
nie powiększać, a nawet ulegać inwolucji [23]. U chorego po radykalnej operacji pierwsze badanie
mające ukazać nowe stosunki anatomiczne powinno być wykonane po upływie ok. 6 miesięcy, kiedy
bezpośrednie zmiany pooperacyjne (obrzęk, ziarnina) w większości ustąpią, a rozwój dużej wznowy
jest mało prawdopodobny. Kolejne badania kontrolne zazwyczaj są wykonywane co 6-12 miesięcy. Za
procesami gojenia przemawia stałe lub zmniejszające się pole wzmocnienia kontrastowego, natomiast
jego powiększanie, nowe uwypuklenie i/lub obrzęk w obrębie tkanek miękkich, a także nowe oznaki
niszczenia kości sugerują odrost guza. U chorych po niecałkowitej resekcji naczyniakowłókniaka z
wypustką wewnątrzczaszkową zaleca się badanie MR po 2 miesiacach od operacji, a następnie dwa razy
do roku przez cały okres dojrzewania [11,24].

Podsumowanie
Naczyniakowłókniak młodzieńczy wykazuje charakterystyczne cechy w badaniach obrazowych.
Badania TK i MR demonstrują typową lokalizację w części nosowej gardła i intensywne wzmocnienie
kontrastowe. Ukazują również charakterystyczne drogi szerzenia i kierunki wzrostu guza. Badanie TK
dobrze obrazuje zmiany kostne, czyli erozję nasady wyrostka skrzydłowatego oraz przemieszczenie
tylnej ściany zatoki szczękowej. Angiografia jest badaniem potwierdzającym bogate unaczynienie guza.
Pokazuje główne naczynie zaopatrujące - tętnicę szczękową oraz umożliwia wykonanie
przedoperacyjnej embolizacji. Mimo łagodnego charakteru histopatologicznego, nowotwór ten
wykazuje tendencję do inwazyjnego wzrostu, niszczenia kości i nawrotów. Dlatego tak ważna jest rola
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badań obrazowych we wczesnym rozpoznaniu i wykrywaniu nawrotów naczyniakowłókniaka
młodzieńczego.

Słowa kluczowe:
cyfrowa angiografia subtrakcyjna, embolizacja, naczyniakowłókniak młodzieńczy, rezonans
magnetyczny, tomografia komputerowa

Keywords:
computed tomography, digital subtraction angiography, embolization, juvenile nasopharyngeal
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Abstrakt
Wstęp: Stenty typu flow-diverter rozszerzają możliwości małoinwazyjnego leczenia tętniaków
wewnątrzczaszkowych. Konstrukcja flow-diverterów o niskiej porowatości i wysokiej gęstości utkania
ogranicza napływ krwi do wnętrza tętniaka, stanowiąc jednocześnie podstawę do wzrostu śródbłonka.
Cel: Retrospektywna ocena wyników pierwotnego leczenia tętniaków naczyń mózgowych flowdiverterami podczas rocznej obserwacji.
Materiał: Wyniki badań angiograficznych 31 pacjentów w wieku 54±9,8 lat z 35 tętniakami
leczonymi z zastosowaniem flow-diverterów w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM
w Lublinie od 2014 do 2016 roku.
Metody: Dokonano przeglądu badań angiograficznych z rekonstrukcją 3D wykonanych podczas
zabiegu oraz po upływie 6 i 12 miesięcy. Pobrano wymiary tętniaków w trzech płaszczyznach oraz
średnicę szyi tętniaka i średnicę naczynia macierzystego. Określono rodzaj tętniaka, jego lokalizację
oraz wynik embolizacji. Z opisu zabiegu uzyskano informację na temat rodzaju zastosowanego stentu.
Wyniki: Pośród ocenianych tętniaków, 28 było typu workowatego, 5 wrzecionowatego, a 2
rozwarstwiającego. Miejscem najczęstszej lokalizacji tętniaków był segment oczny tętnicy szyjnej
wewnętrznej (n=18). Średnia przekątna tętniaków wynosiła 9,83±5,31 mm; szyja tętniaków miała
5,72±2,74 mm. Sumarycznie stwierdzono zamknięcie 19 tętniaków i regresję 12.
Wnioski: Flow-divertery stanowią skuteczną metodę leczenia wybranych przypadków tętniaków
wewnątrzczaszkowych.

Abstract
Introduction: Flow-diverter stents expand the possibilities of endovascular treatment of intracranial
aneurysms. The design of flow-diverters with low porosity and high metal coverage reduces blood flow
to the aneurysm and allows for endothelial growth.
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Aim: Retrospective assessment of the outcomes of primary treatment of intracranial aneurysms with
flow-diverters during a one-year follow-up.
Material: Angiography results of 31 patients at age 54±9.8 years with 35 aneurysms treated with flow
diverters at the Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, the Medical University of
Lublin from 2014 to 2016.
Method: A review of digital subtraction angiographies with 3D reconstruction carried out during the
procedure and after 6 and 12 months was performed. Measurements of aneurysm dimensions in three
planes, aneurysm neck diameter and parent vessel diameter were taken. The type of aneurysm, its
location and the result of embolization were determined. The description of the procedure provided
information on the used stent type.
Results: Of the aneurysms, 28 were saccular, 5 fusiform, and 2 dissecting. The aneurysms' most
common site of the location was the ophthalmic segment of internal carotid artery (n = 18). The mean
diagonal of aneurysms was 9.83±5.31 mm; the aneurysm’s neck was 5.72±2.74 mm. In total, closure of
19 aneurysms and regression in 12 was found.
Conclusion: Flow-diverters are an effective method of treating specific cases of intracranial
aneurysms.

Wstęp
Tętniaki wewnątrzczaszkowe są miejscowymi poszerzeniami tętnic zaopatrujących w krew
ośrodkowy układ nerwowy, które powstały w skutek osłabienia lub rozwarstwienia ściany naczynia.
Występują one u około 2% światowej populacji, a ich najczęstszą lokalizacją jest przednia część koła
tętniczego mózgu [1,2]. Tętniaki obarczone są ryzykiem pęknięcia, co prowadzić może do krwawienia
podpajęczynówkowego (SAH). Ryzyko pęknięcia uzależnione jest od wielu czynników w tym od
rozmiaru, lokalizacji i morfologii tętniaka [3,4] oraz czynników indywidualnych [2]. Ocena ryzyka
pęknięcia tętniaka stanowi podstawę do skierowania pacjenta na zabieg prewencyjny. Istnieją dwie
główne metody zaopatrywania tętniaków zagrożonych pęknięciem lub pękniętych: mikrochirurgiczne
założenie klipsa na szyję tętniaka lub leczenie wewnątrznaczyniowe. Randomizowane badanie
International Subarachnoid Aneurysm Trail (ISAT) wykazało wyższą przeżywalność u pacjentów
leczonych metodą wewnątrznaczyniową [5].
Wśród metod leczenia wewnątrznaczyniowego najbardziej rozpowszechnioną jest embolizacja przy
użyciu spiral. Polega ona na wyłączeniu tętniaka z krążenia przez wypełnienie go materiałem
embolizacyjnym. Pomimo skuteczności tej metody, w przypadku leczenia tętniaków o dużych
wymiarach (>10mm), o szerokiej szyi, lub tętniaków wrzecionowatych osiąga ona niekorzystne wyniki
[6–8]. Aby sprostać tym przypadkom powstała nowa grupa wewnątrznaczyniowych urządzeń – stenty
typu flow-diverter.
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Flow-diverter to stent o niskiej porowatości i wysokiej gęstości utkania, który zakłada się w naczyniu
macierzystym przykrywając szyję tętniaka. Leczenie tętniaków przy ich pomocy składa się z dwóch
równoległych procesów: ograniczenia napływu krwi do tętniaka spowodowanego gęstym utkaniem
ściany stentu oraz stopniowego pokrywania ściany stentu śródbłonkiem aż do całkowitego odizolowania
tętniaka z krążenia [9]. Pełne wyłączenie tętniaka z krążenia stanowi przewagę tej metody nad
embolizacją przy użyciu spiral, przy której stosunkowo często zdarza się nawrót napływu krwi do
światła tętniaka pomiędzy wprowadzony materiał embolizacyjny [10]. Dodatkowo leczenie przy
pomocy flow-diverterów nie wymaga penetracji tętniaka przy pomocy cewnika, co minimalizuje ryzyko
przebicia ściany tętniaka podczas zabiegu.
Flow-divertery wprowadzono na rynek w 2007 jako urządzenie Pipeline Embolization Device (PED;
Medtronic Neurovascular, Irvine, California, USA). Od tego czasu pojawiło się wiele nowych modeli
tych urządzeń, między innymi: Flow-Redirection Endoluminal Device (FRED; MicroVention, Tustin,
California, USA) i p64 Flow Modulation Device (Phenox, Bochum, Germany). Nie ma dowodów aby
urządzenia te różniły się pod względem skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjenta [11]. Różnice mogą
wynikać jedynie z ergonomii użytkowania i przyzwyczajeń operatora.
Celem badania była obserwacja wyników leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych przy pomocy
flow-diverterów w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie. Obserwacja była prowadzona przez okres 12 miesięcy od momentu założenia stentu.

Materiał i metoda
Badaniem objęto pacjentów z tętniakami leczonymi z użyciem flow-diverterów w Zakładzie
Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od stycznia 2014 do
grudnia 2016 roku. Uwzględnione zostały przypadki pierwszego podejścia do leczenia tętniaków.
Zabiegi były wykonywane przez różnych operatorów. Retrospektywna baza danych obejmowała dane
kliniczne i obrazowe.

2.1. Opis procedury
Decyzja o leczeniu była podejmowana przez konsensus między radiologami zabiegowymi oraz
neurochirurgami. Uwzględniała ona historię choroby pacjenta, stan kliniczny oraz wynik cyfrowej
angiografii substrakcyjnej (DSA). Preferencje pacjenta dotyczące zastosowania metody leczenia
również były brane pod uwagę po wcześniejszym przedstawieniu mu ryzyka poszczególnych opcji.
Leczenie przy pomocy flow-diverterów było wybierane w przypadkach tętniaków olbrzymich i
tętniaków o szerokiej szyi bądź w przypadku trudności w zastosowaniu konwencjonalnych technik.
Pęknięte tętniaki były zaopatrywane flow-diverterami jeśli były typu wrzecionowatego lub
rozwarstwiającego.
Przygotowywanie pacjentów bez historii krwawienia podpajęczynówkowego do zabiegu polegało
na podawaniu im 75 mg clopidogrelu przez 6 dni. W przypadku krwawienia podpajęczynówkowego,

93

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
bolus 0.25 mg/kg abciksimabu był podawany dożylnie podczas zabiegu, kontynuowany w ciągłym
wlewie 0.125 µg/kg/min przez 12 godzin po zakończeniu zabiegu. Podczas procedury podawano
heparynę w celu zwiększenia czasu krzepnięcia. Po zabiegu pacjenci przyjmowali podwójną terapię
przeciwpłytkową (clopidogrel + kwas acetylosalicylowy) przez 6 miesięcy, a następnie monoterapię
aspiryną przez kolejne pół roku.
Zabiegi były wykonywane przez dwóch radiologów zabiegowych na dwupłaszczyznowym aparacie
angiograficznym (Artis zee biplane, Siemens Healthcare GmbH, Forchheim, Germany). Uzyskiwano
dostęp naczyniowy z tętnicy udowej metodą Seldingera i wprowadzano śluzę naczyniową. Następnie
selektywnie cewnikowano tętnice szyjną wspólną lub tętnice kręgową w zależności od umiejscowienia
tętniaka i uzyskiwano projekcje Towne’a, skośne, boczne oraz rotacyjne z rekonstrukcją 3D.
Mikrocewnik wprowadzano dystalnie do szyi tętniaka i wszczepiano flow-diverter.

2.2. Ocena danych klinicznych i obrazowych
Dokonano przeglądu badań angiograficznych z rekonstrukcją 3D wykonanych podczas zabiegu oraz
po upływie 6 i 12 miesięcy. Pobrano wymiary tętniaków w trzech płaszczyznach oraz średnicę szyi
tętniaka i średnicę naczynia macierzystego. W celu określenia stopnia okluzji tętniaka w kolejnych
badaniach kontrolnych wyliczono objętość stosując wzór [12]:
𝑉=

4
𝐴
𝐵
𝐶
∙ 𝜋 ∙ ( ) ∙ ( ) ∙ ( ),
3
2
2
2

gdzie A, B i C określają odpowiednio wysokość, szerokość i długość tętniaka.
Określono rodzaj tętniaka, jego lokalizację oraz wynik embolizacji. Wynik embolizacji
sklasyfikowano na podstawie skali wg Cekirge i Saatci [13]. Z opisu zabiegu uzyskano informację na
temat rodzaju zastosowanego stentu, stanu klinicznego pacjenta oraz powikłaniach. Statystykę opisową
wykonano w programie R.

Wyniki
3.1. Charakterystyka populacji
Badaniami objęto 31 pacjentów (25 kobiet, 6 mężczyzn; średni wiek 54 ± 9,8 lat) z 35 tętniakami
leczonymi przy pomocy flow-diverterów. Krwawienie podpajęczynówkowe zdiagnozowano u 3
pacjentów przed zabiegiem.

3.2. Charakterystyka tętniaków
Pośród tętniaków 28 było typu workowatego, 5 wrzecionowatego, a 2 rozwarstwiającego. Żaden z
nich nie był poddany wcześniejszej embolizacji ani leczeniu chirurgicznemu. Miejscem najczęstszej
lokalizacji tętniaków był segment oczny tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA) (n=18). 7 tętniaków było
zlokalizowanych w krążeniu tylnym. Dokładna lokalizacja została przedstawiona w Tabeli 1. Wielkość

94

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
tętniaków wahała się między 2, a 22 mm. Średnia przekątna tętniaków wynosiła 9,83 mm ± 5,31; szyja
tętniaków miała 5,72 mm ± 2,74, a średnica naczynia macierzystego 4,10 mm ± 0,98.
Tabela 1. Lokalizacja tętniaków z podziałem na strony

Lokalizacja tętniaka

Strona

Liczba
Prawa

Lewa

15 (43%)

18 (51%)

27 (77%)

14 (52%)

13 (48%)

Segment jamisty ICA

2 (6%)

2 (100%)

0

Segment klinowy ICA

2 (6%)

0

2 (100%)

Segment oczny ICA

18 (51%)

10 (56%)

8 (44%)

Segment komunikacyjny ICA

5 (14%)

2 (40%)

3 (60%)

Tętnica środkowa mózgu (MCA)

1 (3%)

0

1 (100%)

Tętnica łącząca tylna (PCA)

1 (3%)

0

1 (100%)

Tętnica podstawna (BA)

2 (6%)

Tętnica kręgowa (VA)

4 (11%)

1 (25%)

3 (75%)

Tętnica szyjna wewnętrzna (ICA)

35 (100%)

Objaśnienie: Podział ICA na segmenty wg klasyfikacji Bouthilliera [14]

3.3. Wyniki leczenia
W przypadku 22 tętniaków wykorzystano flow-divertery FRED, w pozostałych przypadkach PED.
W każdym zabiegu pomyślnie udało się implantować flow-diverter. Trzech pacjentów miało założone
dwa flow-divertery teleskopowo. Po zabiegu w większości tętniaków zaobserwowano zastój kontrastu.
Po roku wszystkie tętniaki, które zostały poddane kontroli uległy całkowitej okluzji lub zmniejszeniu
na skutek działania flow-divertera. Objętość tętniaków na przestrzeni roku zmniejszyła się o średnio
437,2 mm3. Dokładne wyniki leczenia wg skali Cekirge i Saatci przedstawiono w Tabeli 2. Wśród
powikłań zabiegu u jednego pacjenta stwierdzono objawy niedokrwienia ośrodkowego układu
nerwowego.
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Tabela 2. Wyniki angiografii po zabiegu i wyniki angiografii podczas wizyt kontrolnych

Skala wg

Wynik DSA
po zabiegu

Wynik DSA
po 6 miesiącach

Wynik DSA
po 12 miesiącach

1

0

9 (43%)

18 (58%)

1a

0

0

1 (3%)

4a

34 (97%)

0

0

4b

1 (3%)

0

0

5

0

12 (57%)

12 (39%)

Wszystkie

35 (100%)

21 (100%)

31 (100%)

303,3 mm3

437,2 mm3

Cekirge i Saatci

Średni spadek
objętości tętniaka

Objaśnienie: 1 – pełna okluzja tętniaka; 1a – pełna okluzja z przepływem przez odchodzącą od tętniaka gałąź; 4a –
wydłużone pozostawanie kontrastu w tętniaku po zabiegu; 4b – brak wydłużonego pozostawania kontrastu w tętniaku po
zabiegu; 5 – remodeling tętniaka z modyfikacją przepływu.

Rycina 1. przedstawia zmianę objętości tętniaka w ciągu 12 miesięcy od założenia flow-divertera w
stosunku do jego wyjściowej objętości. Liniowy trend widoczny na wykresie odzwierciedla tętniaki,
które uległy całkowitemu wyleczeniu. Najwięcej tętniaków, które nie uległy całkowitemu wyleczeniu
miało początkową objętość między 45 a 350 mm3 i ich spadek objętości w podanym okresie wynosił
około 35 mm3.
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Rycina 1. Zmiana objętości tętniaka po 12 miesiącach w stosunku do początkowej objętości z podziałem na typ flowdivertera

Dyskusja
Wprowadzenie nowego typu stentów – flow-diverterów, zrewolucjonizowało leczenie tętniaków
wewnątrzczaszkowych. Podstawowym wskazaniem do stosowania tych urządzeń są olbrzymie tętniaki
z szeroką szyją odchodzące od tętnicy szyjnej wewnętrznej [15]. W tych przypadkach flow-divertery
mają lepsze wyniki leczenia w porównaniu z embolizacją przy użyciu spiral wspomaganą stentem [16].
Jednak zgromadzone wyniki, zgodne z innymi badaniami, dowodzą skuteczności stosowania flowdiverterów w mniejszych tętniakach oraz poza ICA [17,18].
Charakterystyka leczenia przy pomocy flow-diverterów, wymusiła stworzenie nowej klasyfikacji
skuteczności zabiegów. W oparciu o klasyfikację Raymond-Roy, w roku 2016 Cekirge i Saatci stworzyli
nowy podział [13]. W początkowej angiografii po założeniu flow-divertera oczekiwane jest
zaobserwowanie zastoju kontrastu w świetle tętniaka. W analizowanej grupie takie zjawisko było
stwierdzone w większości przypadków (97%). Jest to większy odsetek niż zaobserwowany w badaniu
przeprowadzonym przez Iosif i Mounayer, gdzie zastój kontrastu odnotowano w 47,6% przypadków
[19].
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W dostępnej literaturze całkowita okluzja tętniaka po leczeniu flow-diverterem występowała w
między 55%, a 95% przypadków. Ponadto nie stwierdzono zależności między wymiarami tętniaka, a
szansą na jego całkowite zamknięcie [20].
W badanej grupie całkowite zamknięcie tętniaka w angiografii wykonanej 12 miesięcy od zabiegu
stwierdzono w 61% przypadków. W jednym przypadku z tętniaka odchodziło dodatkowe naczynie. Jego
drożność została zachowana z okluzją pozostałej części tętniaka. W pozostałych 39% obserwowanych
tętniaków nastąpiło zmniejszenie wymiarów tętniaka. Proporcja całkowitej okluzji tętniaków jest
podobna do tej podawanej w literaturze. W przypadkach, w których nie nastąpiła całkowita okluzja,
przewidywane jest dalsze zmniejszanie się wymiarów tętniaka, w szczególności po odstawieniu leków
przeciwpłytkowych.
Pośród badanych tętniaków zaobserwowano 8 tętniaków o pośredniej objętości (45-350 mm3), które
nie uległy całkowitej okluzji. W badanym okresie czasu zmniejszenie ich objętości, nie przekroczyło 37
mm3 niezależnie od początkowych wymiarów. Zaobserwowane zjawisko stoi w sprzeczności z danymi
literaturowymi o braku zależności między wielkością tętniaka, a szansą na okluzję. Wśród
analizowanych zmiennych nie znaleziono przyczyny tej zależności.

4.1. Ograniczenia badania
Ograniczeniami tego badania były: retrospektywna metoda, brak badania angiograficznego części
pacjentów po 6 i 12 miesiącach od zabiegu, brak danych klinicznych przed i po zabiegu oraz podczas
obserwacji. Uzupełnienie danych przedstawionych w monografii o stan kliniczny pacjenta wg
zmodyfikowanej skali Rankina, oraz o czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i powikłania po zabiegu
pozwoliłby na wyciągnięcie dalej idących wniosków.

Wnioski
Flow-divertery dostarczają skuteczną metodę leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, w
szczególności wrzecionowatych, rozwarstwiających, olbrzymich i o szerokiej szyi. Wysoki odsetek
całkowitej okluzji tętniaka został stwierdzony podczas rocznej obserwacji. Dalsze badania są konieczne,
aby określić ryzyko powikłań związanych z leczeniem tą metodą oraz aby porównać dostępne na rynku
modele flow-diverterów.

Słowa kluczowe:
Tętniak wewnątrzczaszkowy, Leczenie wewnątrznaczyniowe, Flow-diverter, Okluzja

Keywords:
Intracranial aneurysm, Endovascular treatment, Flow-diverter, Occlusion
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Abstrakt
W tkance mózgowej, do której dopływ krwi zostanie zablokowany, bardzo szybko dochodzi do
poważnych, nieodwracalnych zmian. Udar niedokrwienny jest trzecią pod względem częstości
przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. W Europie liczba tego typu epizodów mieści się w
przedziale 100–200/100 000 osób/rok [1]. Współczesne metody obrazowania za pomocą rezonansu
magnetycznego z oceną przepływu tkankowego krwi w mózgu są niezbędne dla wczesnej i precyzyjnej
oceny obszaru niedokrwienia w przypadku udaru [2]. Technika perfuzyjna MR pomaga nie tylko w
diagnozie, ale także w ustaleniu dalszego postępowania terapeutycznego.

Abstract
In the brain tissue, in which the blood supply will be blocked, very serious irreversible changes occur
very quickly. Ischemic stroke is the third most common cause of death in developed countries. In
Europe, the number of such episodes oscillates between 100-200 / 100,000 people/year [1]. Modern
methods of magnetic resonance imaging with the representation of blood flow in the brain tissue are
necessary for the early and accurate assessment of the ischemic area in stroke [2]. Despite the longer
test time and higher costs, this is a technique that more and more diagnosticians are deciding to choose.
MR perfusion technique not only helps in diagnosis, but also in establishing further therapeutic
management. Impaired circulation will be seen as an area with a strong signal induced by the
paramagnetic effects of contrast materials from healthy tissue best seen in T2-dependent imaging.

1. Wstęp
Tkanka mózgowa jest najbardziej wrażliwą na niedotlenienie tkanką w organizmie ludzkim.
Zaburzenie dostarczania do jej obszarów tlenu oraz składników odżywczych, z których najważniejsza
jest glukoza, powoduje wystąpienie zaburzeń czynnościowych a następnie anatomicznych już po kilku
minutach od ograniczeniu przepływu krwi w naczyniu zaopatrującym dany obszar mózgu [3].
Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest zaburzenie drożności tętnicy doprowadzającej krew przez
zmiany zachodzące w blaszce miażdżycowej. Udar niedokrwienny dotyczy najczęściej osób starszych,
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po 65. roku życia. Jego objawy mogą różnić się w zależności od umiejscowienia oraz rozległości zmian
niedokrwiennych w obrębie tkanki mózgowej i najczęściej obejmują: osłabienie mięśni twarzy
(zazwyczaj objawiające się jednostronnym opadaniem kącika ust), niedowład w obrębie kończyn
górnych i/lub dolnych po tej samej stronie ciała (lecz po przeciwnej stronie do półkuli, w której
wystąpiły zmiany niedokrwienne), najczęściej jednooczne zaburzenia widzenia, nagły i bardzo silny ból
głowy, dysartię, osłabienienie mięśni języka i gardła oraz zaburzenia lub utratę przytomności.
Symptomy narastają, a następnie po kilku lub kilkunastu godzinach mogą częściowo lub całkowicie
ustępować, by następnie znów ulec nasileniu [4].
Występowanie objawów klinicznych najczęściej wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w obrębie
komórek nerwowych. Bardzo ważne dla postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i
prognozowania rokowania jest określenie czasu wystąpienia pierwszych objawów niedokrwienia.
Często jednak uzyskanie takiej informacji jest niemożliwe ponieważ w około 25% przypadków do
udarów dochodzi w czasie snu, a pacjent stwierdza występowanie często już bardzo zaawansowanych
objawów dopiero po przebudzeniu [5].

2. Zmiany zachodzące w tkance mózgowej w przebiegu uszkodzenia wywołanego
niedokrwieniem
Mózg otrzymuje krew stanowiącą 15% objętości wyrzutowej serca i zużywa około 20% tlenu
przeznaczonego dla całego organizmu.
Najczęstszą przyczyną zaburzeń ukrwienia mózgu jest miażdżyca tętnic mózgowych. Blaszka
miażdżycowa powstała z cholesterolu gromadzącego się w ścianie naczynia narasta, powodując
stopniowe ograniczanie przepływu krwi, aż do jego zablokowania. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia
dopływu jest powstanie skrzepliny w zwężonym przez blaszki miażdżycowe naczyniu. Innym źródłem
opisywanego problemu może być zator powstały w jamach serca (np. w przebiegu migotania
przedsionków, po wszczepieniu sztucznych zastawek lub towarzyszący organicznym zmianom
zastawkowym) [6] bądź, chociaż przypadek ten jest rzadszy, w żyłach kończyn dolnych (przy
współistniejącej wadzie serca z przepływem prawo-lewym), co nazywamy zatorem skrzyżowanym.
Materiałem zatorowym może być również fragment blaszki miażdżycowej powstałej w innym miejscu
niż naczynia mózgowe i przeniesionej z prądem krwi do mózgowia. Najczęstszą lokalizacją takich
blaszek są tętnice szyjne lub łuk aorty. Obszar zaopatrywania tętnicy mózgowej środkowej jest strefą w
której najczęściej dochodzi do incydentów niedokrwiennych ze względu na jej duży rozmiar i przepływ
krwi prosto z tętnicy szyjnej wewnętrznej, co stanowi bezpośrednią ścieżkę dla choroby zakrzepowozatorowej [2]. Najbardziej wrażliwymi na niedotlenienie są komórki piramidalne hipokampa i kory
nowej oraz komórki Purkinjego móżdżku.
Ogniskowe zmiany niedokrwienne mózgu prowadzą najczęściej do zawału w obszarze
zaopatrywanym przez zamkniętą tętnicę mózgową. Wielkość, kształt i stopień zaawansowania zmian
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obserwowanych w tej strefie jest w znacznym stopniu modyfikowany przez występowanie krążenia
obocznego. W obszarach takich jak wzgórze, jądra postawy oraz głębokie obszary istoty białej jest ono
w bardzo małym stopniu rozwinięte, co sprawia, że w tych miejscach niedokrwienie najczęściej wiąże
się z szybkimi i nieodwracalnymi zmianami [7].
Makroskopowo obszar zawału niedokrwiennego zmienia się w czasie (Rysunek 1). W ciągu 6-48
godzin tkanka staje się blada, miękka i obrzmiała. W zmianach obejmujących duże obszary, w miejscu
niedokrwienia dochodzi do obrzęku mózgu, poszerzenia jego zakrętów i zwężenia bruzd. Zatarta staje
się również granica między istotą szarą i białą. Po około tygodniu mózg staje się galaretowaty, a obszar
w którym wystąpiła zmiana lepiej odgraniczony od zdrowej tkanki. W przeciągu 3 dni powstaje jama
wypełniona płynem, która powiększa się wraz z usuwaniem martwych obszarów [8].

Rysunek 1. Zmiany wyglądu tkanki mózgowej objętej niedokrwieniem po 6 godzinach i 1 dniu od epizodu udaru
obserwowane makroskopowo, po zabarwieniu metodą TTC [9]

Zmiany mikroskopowe są zauważalne znacznie szybciej. Początkowo dochodzi do obrzęku
naczynioruchowego i cytotoksycznego neuronów. Dochodzi do tworzenia drobnych wodniczek
cytoplazmatycznych, pyknozy jąder komórkowych oraz karioreksji. Śródbłonki i komórki glejowe są
bardziej odporne na niedokrwienie lecz z czasem również obrzmiewają, a włókna mielinowe ulegają
rozpadowi. Po około 48 godzinach dochodzi do nacieku neutrofilowego, a po 2-3 tygodniach w tym
obszarze pojawiają się również komórki jednojądrowe [8].
Udar mózgu wiąże się ze śmiertelnością wynoszącą do około 30%. Fakt ten wskazuje na ogromną
wagę szybkiej diagnostyki, ustalenia planu terapii oraz przewidywania krótko- i długotrwałych skutków
ograniczenia perfuzji tkanki mózgowej.
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3. Obrazowanie obszaru niedokrwienia metodą rezonansu magnetycznego
3.1. Obrazowanie tkanki objętej niedokrwieniem
Obrazowanie tkanki mózgowej i naczyń mózgowych jest podstawowym i niezbędnym elementem w
diagnostyce pacjentów z podejrzeniem udaru niedokrwiennego.
Pierwszą z wyboru metodą jest tomografia komputerowa. Mimo mniejszej wrażliwości od
pozostałych badań obrazowych jest powszechnie stosowana ze względu na niższy koszt, szybkość
wykonania badania i dostępność w większości placówek medycznych. Ma ona jednak na celu głównie
wykluczenie innych przyczyn wystąpienia objawów klinicznych takich jak na przykład: krwotok
śródmózgowy lub podpajęczynówkowy. TK uwidacznia pierwsze zmiany niedokrwienne w tkance
mózgowej najszybciej po okresie 8 godzin, (czasami zmiany te są widoczne nawet po około 48
godzinach). Umożliwia ona jedynie zaobserwowanie zmian nieodwracalnych [10]. W rezonansie
magnetycznym pierwsze zmiany mogą być widoczne najwcześniej po 2 godzinach, przy czym
najszybciej można je uwidocznić za pomocą w sekwencji inwersji i powrotu płynu mózgowordzeniowego (FLAIR), w której dochodzi do wytłumienia sygnałów pochodzących od wody
występującej w przestrzeniach płynowych wewnątrzczaszkowych. Tak długi czas procesu
diagnostycznego związanego z wykorzystaniem tradycyjnych technik tomografii komputerowej i
rezonansu magnetycznego często nie jest satysfakcjonujący i znacznie skuteczniejsze okazują się
metody bardziej zaawansowane [11].
Uzyskanie wyniku dokładnego obszaru niedokrwienia w czasie niemal natychmiastowym jest
możliwe po zastosowaniu badania perfuzyjnego lub dyfuzyjnego MR w obrazowaniu T2-zależnym.
Technika dyfuzji MR wykorzystuje zdolność dyfuzyjną cząsteczek wody, co związane jest z ich
ruchliwością. Udar niedokrwienny zmienia przepuszczalność błon komórkowych, co wiąże się z
dokomórkowym prądem jonów sodowych i cząsteczek wody, co prowadzi do zmniejszenia objętości
przestrzeni zewnątrzkomórkowej z 24 do 12% [12], widoczne jako pola jasne. Stopień dyfuzyjności
protonu wody jest mierzony za pomocą parametru ADC (apparent diffusion coefficient)- rzeczywisty
współczynnik dyfuzji.

3.2. Metoda perfuzyjnego MR
W metodzie badania perfuzyjnego MR wykorzystano możliwość monitorowania intensywności
przepływu paramagnetycznego środka kontrastowego w obrębie tkanki mózgowej. Preparatem
zazwyczaj używanym jest gadolin 20–60 ml podawany dożylnie z szybkością 5 ml/s. Środek ten
powoduje zmianę czasu relaksacji T2, wprost proporcjonalnie do stężenia środka kontrastowego w
tkance, które zależy od zaopatrzenia tej tkanki w krew [13]. Ten typ prezentacji jest bardziej przydatny
w diagnostyce, ponieważ obraz T1-zależny ma krótszy zasięg przestrzenny czasu relaksacji, zatem
trudność sprawia uwidocznienie przepływu w całym mózgowiu.
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Na badanie perfuzji MR składają się trzy techniki: DSC (dynamic susceptability contrast imaging),
ASL (arterial spin labeling) oraz BOLD-MRI [14], z czego metoda DSC-MRI jest najbardziej
powszechna. DSC ocenia pierwsze przejście środka kontrastowego przez łożysko naczyniowe w całym
mózgowiu.
Główne parametry obrazowane i obliczane podczas badań perfuzyjnych to: objętość krwi w łożysku
naczyniowym na danym obszarze mózgu (CBV – cerebral blood volume), oraz objętość przepływającej
krwi przez dany obszar mózgu (CBF – cerebral blood flow) [15]. Jednostką CBV jest ml/100 g tkanki.
Wartości prawidłowe według Wintermarka dla istoty szarej to 5–6 ml/100 g i 2–3 ml/100 g dla istoty
białej [16] , a dla CBF wynoszą średnio 50–55 ml/100 g/min [15].Spadek wartości CBF < 50 ml/ /100
g/min skutkuje zaburzeniami czynnościowymi, a < 10–15 ml/100g/min prowadzi natomiast do
nieodwracalnych uszkodzeń neuronów mózgowych [16]. Dane parametry określone dla obszarów
mózgu będącymi obiektem naszych badań oceniamy porównując je z występującymi w przeciwległej
półkuli, w której są one prawidłowe. Dane, które uzyskujemy to wartości względne wskaźników
krążenia mózgowego określane jako rCBV, rCBF.
Innymi istotnymi klinicznie parametrami wykorzystywanymi w diagnostyce są: MTT (mean transit
time), PS (permeability surface) oraz TTP (time to peak).
Do parametrów oznaczanych techniką DSC-MRI należą: względna objętość krwi mózgowej (rCBVrelative cerebral blood volume), MTT oraz TTP. MTT to średni czas potrzebny na przepływ krwi od
tętnicy zaopatrującej do żyły odprowadzającej krew z danego obszaru mózgu, a TTP to czas potrzebny
do osiągnięcia maksymalnego przepływu krwi w tętnicy; określane w sekundach [17].
Wartość MTT wzrasta głównie z powodu obrzęku. Spadek ciśnienia perfuzyjnego w ognisku
martwicy powoduje, że wartość MTT staje się nieoznaczalna. TTP jest z kolei zależny od dobrze
wykształconego krążenia obocznego i może przez dłuższy czas prezentować właściwe wartości.
Znacznie wydłużony TTP będzie obserwowany po stronie, gdzie wystąpił udar przy krytycznym
zwężeniu tętnicy, któremu towarzyszy jednocześnie niedrożność tętnicy domózgowej po stronie
przeciwnej (Rysunek 2). Reperfuzja zdefiniowana przez MTT wydaje się być lepszym predyktorem
poprawy neurologicznej niż TTP i najściślej koreluje z wartościami (NIHSS - National Institutes of
Health Stroke Scale), która szacuje straty wywołane przez udar mózgu [18,19].
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Rysunek 2.Obrazowanie udaru niedokrwiennego powstałego w wyniku zamknięcia tętnicy środkowej mózgu. A - obraz CT,
hipointensywność przedniej części wyspy po stronie lewej, B - obraz DWI, hiperintensywne obszary zawału, C - Mapa ADC,
zmniejszoną dyfuzja wody w obrębie hiperintensywnego regionu, D – TTP, opóźniony przepływ do regionu
niedokrwiennego, E - CBF objętość przepływającej krwi przez dany obszar mózgu, F - Obraz FLAIR z 30-dniowego
badania MR, ostateczny obszar zawału [20]

W metodzie ASL protony endogennej wody znajdującej się we krwi są „znakowane” energią o
częstotliwości fali radiowej, a perfuzja mózgowa oceniana jest na podstawie inwersji spinowej i różnicy
w magnetyzacji tkankowej przed i po inwersji. Metoda BOLD-MRI jest bezpośrednio związana z
obecnością tlenu w tkance [21] i wykorzystuje fakt, że deoksyhemoglobina jako zredukowana forma
hemoglobiny, ma inne właściwości magnetyczne niż jej forma utlenowana (diamagnetyk).
Deoksyhemoglobina jest paramagnetykiem i wzrost jej stężenia skutkuje różnicami intensywności
sygnału w obrazach T2-zależnych.
Spośród wszystkich wyżej wymienionych parametrów największe znaczenie mają CBF i CBV.
Uzyskane wyniki w połączeniu z dyfuzją MR i mapami ADC pozwalają precyzyjnie określić strefy
potencjalnego zawału tkanki mózgu w bardzo wczesnej fazie udaru niedokrwiennego.

4. Znaczenie obrazowania strefy penumbry
4.1. Metoda obrazowania strefy penumbry
Badanie perfuzji (PWI) oraz dyfuzji (DWI) metodą rezonansu magnetycznego pozwala na bardzo
wczesne wykrycie zmian, które mogą nawet poprzedzać w czasie występowanie ognisk martwiczych.
Różnica między strefami obrazowanymi w tych badaniach nazywana jest strefą penumbry (półcienia)
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(Rysunek 3). Dotychczas nie ustalono dokładnie jaka wielkość tego obszaru może być traktowana jako
istotna diagnostycznie. Niektórzy badacze uznają, że jest to różnica 15% między obszarem perfuzji i
dyfuzji [22], a inni że musi ona wynosić co najmniej 20% [23]. Udowodniono, że wyniki tych badań w
znacznym stopniu korelują z deficytem neurologicznym określonym według 24-godzinnego wyniku
według National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) [24].

Rysunek 3. Zmiany zachodzących w tkance zaopatrywanej przez zamknięte naczynie. Widoczny obszar zmian
nieodwracalny, penumbry oraz prawidłowego ukrwienia tkanki mózgowej. [25]

Nałożenie na siebie projekcji z obrazowania perfuzyjnego i dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego
umożliwia zaobserwowanie strefy, w której doszło do zmian komórkowych związanych z transportem
wody do wnętrza komórek i obrzękiem wewnątrzkomórkowym rejestrowowanym przez dyfuzję MRI,
a także większego obszaru zaburzenia ukrwienia, w którym do zmian komórkowych jeszcze nie doszło.
W ten sposób nawet przed powstaniem ostatecznych zmian można oszacować długofalowe skutki,
ostateczny rozmiar, szybkość obszaru objętego zawałem i ryzyko jego ukrwotocznienia, które w innych
metodach obrazowania mogą być wykrywane po znacznie dłuższym czasie [26]. Wielkość różnicy
rozmiaru obszarów patologicznych w perfuzji i dyfuzji (diffusion-perfusion mismatch) określana
początkowo po kilku godzinach po zablokowaniu dopływu krwi do tkanki mózgowej, a następnie kilka
dni od początku epizodu jest wprost proporcjonalna do szybkości powstawania zmian i odwrotnie
proporcjonalna do stanu krążenia obocznego w tym obszarze. Na podstawie dodatkowo wykonywanych
map mózgowego przepływu krwi (CBF), objętości krwi mózgowej (CBV) i średniego czasu tranzytu
(MTT) możliwe jest obliczenie deficytu perfuzji co umożliwia bardziej szczegółowe zaobserwowanie
tej zależności [27]

4.2. Wpływ ujęcia penumbry w dalszym postępowaniu diagnostycznym
Z czasem obszar penumbry ulega zmniejszeniu, co, jeśli następuje szybko, jest złym czynnikiem
prognostycznym i wskazuje na mały udział krążenia obocznego, postęp zmian i potrzebę bezzwłocznego
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wdrożenia leczenia. U 60% pacjentów strefa półcienia utrzymuje się jednak dłużej niż 24-godziny co
daje możliwość wydłużenia czasu wprowadzenia terapii [28].
Szybkie rozpoznanie rodzaju i rozległości zmian, obszaru zawału i penumbry oraz stwierdzenie
obecności obrzęku mózgu określane na podstawie badania DWI/PWI umożliwia ustalenie dalszego
postępowania oraz zastosowanie właściwego leczenia. Wczesne (w tych metodach możliwe w przeciągu
0-3h) rozpoznanie zmian zwiększa także skuteczność włączenia leczenia trombolitycznego i
śródnaczyniowego mechanicznego usunięcia zatoru lub zakrzepu. Chociaż nie ma bezpośrednich
dowodów na to, że wielkość penumbry jest wprost proporcjonalna do odwracalności zmian
występujących w strefie niedokrwienia po wdrożeniu leczenia trombolitycznego, zwrócono uwagę na
fakt, że u pacjentów, u których nie uwidoczniono różnic w DWI/PWI taka terapia daje jedynie
niewielkie lub brak korzyści [29].

5.

Wnioski
Szybkie przeprowadzenie procesu diagnostycznego w przebiegu świeżego udaru niedokrwiennego

ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu występowania nieodwracalnych zmian w tkance mózgowej i
tym samym daje pacjentom mniejsze prawdopodobieństwo na obniżenie komfortu życia po przebytym
epizodzie niedokrwiennym. Perfuzja metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem techniki DSC
precyzyjnie obrazuje zmianę intensywności sygnału w obszarze mózgu zaopatrywanym przez naczynie,
w którym doszło do zaburzenia przepływu. Metoda ta wykrywa zmiany wczesne i korzystając z
możliwości badań dyfuzyjnego MRI pozwala na zobrazowanie strefy półcienia i szacowanie zmian,
które będą postępować wraz z upływem czasu od epizodu niedokrwienia. Obserwowanie zmian
rozmiaru strefy penumbry jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników szybkości postępu
procesu

patologicznego,

co

determinuje

konieczność

zastosowania

szybkiego

leczenia

trombolitycznego i terapii polegającej na mechanicznym usunięciu śródnaczyniowej przeszkody w
przepływie krwi. Mimo że tomografia komputerowa pozostaje badaniem z wyboru w diagnostyce
udarów mózgu, opisywana powyżej metoda podkreśla swoją wartość coraz częściej trafiając do
powszechnego użytku.

Słowa kluczowe:
udar niedokrwienny, perfuzja MRI, rezonans magnetyczny, penumbra

Keywords:
ischemic stroke, perfusion MRI, magnetic resonance imaging, penumbra
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Abstrakt
Przewlekła zapalna polineuropatia (CIDP) to polineuropatia o podłożu autoimmunologicznym
dotykająca około 3 na 100000 osób, przeważnie po 40 roku życia. Objawy to przede wszystkim
niedowłady, parestezje i osłabienie lub zupełny zaniku odruchów. Choroba często występuje pod
postacią rzutów i remisji a rokowanie jest zazwyczaj dość dobre. W leczeniu stosuje się sterydy a także
plazmaferezę i duże dożylne dawki immunoglobulin.
Praca przedstawia i porównuje dwa przypadki. Pierwsza pacjentka w wieku 39 lat, zgłosiła się na
Oddział Neurologii z postępującym osłabieniem siły mięśniowej, przede wszystkim kończyn dolnych,
zaburzeniami chodu oraz parestezjami, które utrzymywały się od dwóch miesięcy. Druga pacjenta w
wieku 80 lat uskarżała się na drętwienie rąk, kończyn dolnych oraz twarzy. W obu przypadkach
stwierdzono znaczne osłabienie siły mięśniowej we wszystkich czterech kończynach i zmiany w EMG,
tylko u drugiej zaś rozszczepienie komórkowo-białkowe w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego.
Wdrożone leczenie za pomocą sterydów i immunoglobulin przyniosło częściową poprawę.
CIDP ze względu na mnogie i niespecyficzne objawy stanowi duże wyzwanie diagnostyczne.
Jakkolwiek występuje kilka opcji leczenia, całkowita remisja osiągalna jest u nie więcej niż połowy
pacjentów a u dużej części deficyty neurologiczne utrzymują się, prowadząc niekiedy do
niepełnosprawności, co czyni z choroby wyzwanie terapeutyczne i stwarza potrzebę dalszych badań nad
doskonaleniem terapii.

Abstract
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is an autoimmune disease affecting
about 3 up to 8 in 100,000 people. Most common symptoms are paresis, paraesthesia and reduction of
reflexes. The disease often occurs in either relapsing-remitting or progressive manner, and the prognosis
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is usually quite good. Steroids as well as plasmapheresis and high intravenous immunoglobulin doses
are used in the treatment.
This study presents and compares two cases. The first patient at the age of 39 came to the Department
of Neurology with progressive weakness of muscular strength, especially in the lower limbs, gait
disturbances and paresthesia, which all lasted for two months. A second patient at the age of 80
complained of numbness in the arms, lower limbs and face. In both cases, there was a significant
weakening of musclar strength in all four limbs and changes in EMG, however only second patient had
significantly increased presence of protein cerebrospinal fluid. The implemented treatment with steroids
and immunoglobulins brought partial improvement.
CIDP is a considerable diagnostic challenge due to its multiple and non-specific symptoms. Although
there are several treatment options, total remission is achievable in no more than half of the patients and
in many cases neurological deficits persist, sometimes leading to disability and immoblization, which
makes the disease a therapeutic challenge and creates the need for further research on improving therapy.

Wstęp
Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP- chronic inflammatory demyelinating
polyneuropathy) zwana też w literaturze niekiedy poliradikuloneuropatią, najczęstsza neuropatia o
podłożu autoimmunologicznym objawiając się tak w typowy jak i dość często mniej typowy sposób
stanowi wyzwanie diagnostyczne jak również terapeutyczne [1]. Choroba dotyka średnio około 2 do 3
na 100 000 osób, przy czym ponad połowa doświadcza niemożności chodu w trakcie jej przebiegu [2].
Wśród objawów dotyczących przeważnie dużych nerwów ruchowych i czuciowych stosunkowo rzadko
zajęte są nerwy czaszkowe, jeszcze rzadziej zaś nerwy autonomiczne [3].
Pierwszy przypadek został opisany przez Austina w 1958 roku [4]. W badaniu przeprowadzonym
przez Dycka w 1975 roku opisano 53 pacjentów i po raz pierwszy wprowadzono nazwę przewlekłej
zapalnej polineuropatii, zaś termin „demielinizacyjna” został dodany później [5]. Już wówczas zdołano
określić podstawowe i do dziś uznawane za typowe cechy choroby takie jak głównie ruchowa
poliradikuloneuropatia skutkująca tak proksymalnym jak i dystalnym osłabieniem, chód ataktyczny a
także podwyższony poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz obniżone przewodnictwo
nerwowe.
Jakkolwiek nie do końca znana jest dokładna etiologia choroby, autoimmunologiczne tło wydaje się
być ewidentne. W przebiegu choroby niszczone są ochronne osłonki nerwów składające się z mieliny,
co znacznie zaburza przewodnictwo nerwowe. Najczęściej zajęte są nerwy ruchowe, czuciowe nieco
rzadziej, częściej zajęte są duże nerwy, aniżeli małe, ostatecznie również częściej zajęte są proksymalne
segmenty w porównaniu do dystalnych. Jakkolwiek biopsje nerwów są niepotrzebne do ustalenia
rozpoznania i bardzo rzadko, jeżeli w ogóle, wykonywane, mogą wykazywać charakterystyczne zmiany.
W zajętych miejscach stwierdza się naciek zapalny, gdzie wśród makrofagów znaczącą rolę odgrywają
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również limfocyty T. U pacjentów ponadto obserwuje się podwyższony poziom interleukiny 2 (IL-2)
oraz TNF-α.

Cel pracy, materiały i metody
Celem pracy jest przedstawienie dwóch pacjentów z CIDP hospitalizowanych w Klinice Neurologii.
Poza tym omówione zostaną wyzwania kliniczne oraz diagnostyczne choroby. Praca jest oparta na
przeglądzie artykułów naukowych pochodzących z bazy PubMed.

Opis przypadków
3.1. Opis przypadku 1
Pierwsza pacjentka w wieku 39 lat, została przyjęta na Oddział Neurologii celem poszerzenia
diagnostyki w związku z postępującym od 8 tygodni osłabieniem siły mięśniowej kończyn, głównie
kończyn dolnych, pogorszenia sprawności chodu oraz zaburzeń czucia powierzchownego pod postacią
drętwień i mrowienia.
W trakcie badania neurologicznego pacjentka była przytomna, w logicznym kontakcie słownym z
prawidłową orientacją allo- i auto-psychiczną; badanie wykazało osłabienie mięśni czterokończynowe
z przewagą grup mięśniowych kończyn dolnych, osłabienie odruchów głębokich w kończynach dolnych
oraz łagodne zaniki mięśniowe mięśni kończyn dolnych. W wywiadzie pacjentka podaje operację
odcinka lędźwiowego kręgosłupa na odcinku L4-L5 10 lat wcześniej oraz przewlekłe dolegliwości
bólowe tej części kręgosłupa na podłożu zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych.
W ramach diagnostyki przeprowadzono badanie EMG, które wykryło uszkodzenie demielinizacyjne
nerwów

strzałkowych,

piszczelowych,

demielinizacyjne

bloki

przewodzenia

w

odcinku

podobojczykowych nerwów pośrodkowych oraz łokciowego prawego, co wskazywało na wczesną fazę
ruchowo-czuciowej lub czuciowo-ruchowej polineuropatii typu demielinizacyjnego. Analiza płynu
mózgowo-rdzeniowego wykazała wynik w granicy normy. Badanie rezonansu magnetycznego
kręgosłupa szyjnego wykluczyło zmiany morfologiczne w obrębie rdzenia kręgowego.
Leczenie zaczęto w Oddziale Neurologii od włączenia immunoglobulin w łącznej dawce 120
gramów. Dodatkowo wdrożono sterydoterapię prednizonem w dawce 20 miligramów na dobę. Prócz
tego przepisano chorej do domu gabapentynę, kwas α-liponowy, monofosforan urydyny, betahistynę
oraz kwas foliowy. W trakcie hospitalizacji nie zaobserwowano nowych, ani progresji dotychczasowych
objawów neurologicznych. Pacjentkę w dobrym stanie ogólnym i stabilnym stanie neurologicznym
wypisano do domu z zaleceniem dalszego stosowania przepisanych leków.
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3.2. Opis przypadku 2
Drugi z dwóch opisywanych przypadków dotyczy 80-letniej kobiety przyjętej na Oddział Neurologii
z powodu drętwienia rąk, kończyn dolnych i twarzy utrzymującego się od kilku tygodni oraz
narastającego w ciągu ostatnich miesięcy niedowładu czterokończynowego. Przy przyjęciu na Oddział,
badanie neurologiczne wykazało zaawansowany czterokończynowy niedowład wiotki kończyn dolnych
i umiarkowany w zakresie kończyn górnych, najbardziej nasilony w mięśniach proksymalnych lewej
kończyny górnej oraz zniesione odruchy głębokie ze ścięgien. Podczas konsultacji psychologicznej
pacjentka zachowywała prawidłową orientację allo- i autopsychiczną. Nie stwierdzono istotnych
deficytów poznawczych ani zaburzeń pamięci. W strefie emocjonalnej zaobserwowano obniżony
nastroj, drażliwość i trudności ze snem. U pacjentki wśród chorób współistniejących występowała
cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
Diagnostykę rozpoczęto od wykonania badania EMG, które wykazało cechy polineuropatii
aksonalno-demielinizacyjnej oraz nakłucia lędźwiowego z oceną płynu mózgowo-rdzeniowego, które
ujawniło rozszczepienie białkowo-komórkowe wskazujące na ostrą lub przewlekłą polineuropatię
zapalną.
Wdrożono sterydoterapię oraz podjęto decyzję o zastosowaniu leczenia immunoglobulinami w
dawce 0,4 mg/kg przez 5 dni, uzyskując częściową poprawę stanu neurologicznego w zakresie lepszej
sprawności ruchowej szczegolnie kończyn dolnych. Prócz tego pacjentce podawano gabapentynę,
galantaminę, kwas tioktynowy oraz piracetam. Sterydoterapię przerwano ze względu na wysokie
poziomy D-dimerów (5548 ng/ml) i fibrynogenu (5,17 g/l) i związane z tym stanem ryzyko zakrzepowozatorowe. Zgodnie z zaleceniami z konsultacji kardiologicznej wykonano USG kończyn dolnych oraz
angio-CT naczyń płucnych, które nie wykazały zakrzepicy ani zatorowości płucnej. Skontrolowano
dodatkowo poziomy alfa-fetoproteiny (AFP), antygenu karcinoembrionalnego (CEA), CA125, CA15.3
oraz CA19.9 podejrzewając proces nowotworowy jako przyczynę wysokich poziomów D-dimerów i
fibrynogenu– poziomy markerów nowotworowych były jednak poniżej dolnej granicy zakresu
referencyjnego. W celu leczenia usprawniającego stosowano rehabilitację przyłóżkową – kinezyterapię,
elektrostymulację oraz pionizację z asekuracją. Pacjentkę w pełnym logicznym kontakcie w stanie
neurologicznym nieznacznie lepszym niż przy przyjęciu, przekazano na Oddział Rehabilitacji
neurologicznej z zaleceniem kontynuacji wdrożonej farmakoterapii.

Omówienie
Występowanie CIDP jest różne, zależnie od regionu, choć i obserwować można pewne zależności
etniczne. O ile w Nowej Południowej Walii w Australii to zaledwie 1,9 na 100 000 osób, o tyle w
Norwegii sięga 7,7 przypadków na 100 000, zaś Rochester w stanie Minnesota to aż 8,9 na 100 000 [6,
7, 8]. We Włoszech występowanie to 3,6 przypadków na 100 000 osób, co wydaje się odpowiadać
światowej i Polskiej średniej [9].
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Choroba zazwyczaj rozwija się powoli, często w przeciągu kilku miesięcy. Przebieg jest zazwyczaj
falujący, występują na zmianę zaostrzenia i remisje. Pierwszym objawem, często z początku
niedocenianym może być mrowienie.
Postęp objawów na przestrzeni czasu wiąże się z co raz poważniejszym uszkodzeniem nerwów i
prowadzić może ostatecznie do niepełnosprawności. Objawy postępowały u pierwszej pacjentki od 8
tygodni, kiedy została hospitalizowana w Klinice Neurologii, a od kilku miesięcy dla drugiej pacjentki.
Najbardziej charakterystyczne objawy to niedowład, parestezje oraz zniesienie odruchów głębokich.
Niedowłady z początku manifestować się mogą jako ogólne osłabienie, jednakowoż w większości
przypadków ostatecznie znacznie ograniczają samodzielność pacjentów. W obu opisywanych
przypadkach stwierdzono znaczne osłabienie siły mięśniowej we wszystkich czterech kończynach.
Pacjenci z CIDP mogą mieć trudności z chodzeniem, tak jak zaobserwowano u dwóch opisywanych
pacjentek. Badanie neurologiczne w CIDP ujawnia zmiany zazwyczaj symetryczne, zazwyczaj tak w
dolnych jak i górnych kończynach, jednak u dwóch opisywanych pacjentek zaobserwowano osłabienie
czterokończynowy bardziej nasilony w kończynach dolnych. Mimo że proksymalne części nerwów
zajęte są częściej, deficyty obserwowane w badaniu części dystalnych mogą czasami przeważać. W
badaniu neurologicznym przypadku 2, stwierdzono osłabienie kończyn górnych bardziej nasilony w
mięśniach proksymalnych lewej kończyny górnej. Wynika to z faktu, iż nerwy te są dłuższe i na ich
przebiegu licznie występujące zmiany ulegają niejako zsumowaniu. Badanie często wykazuje
zaburzenia czucia wibracji. Głębokie odruchu ze ścięgien są przeważnie nieobecne albo wyjątkowo
obniżone. Parestezje zazwyczaj następują później niż osłabienie, następnie wszystkie objawy ulegają
stopniowemu pogarszaniu. U drugiej opisywanej pacjentki narastający niedowład czterokończynowy
poprzedzał parestezję kończyn dolnych. Z pozostałych objawów CIDP najczęstszym wydaje się być
ataksja czuciowa. Poza tym pacjenci z tą chorobą często mogą przewracać się, mogą poruszać się przy
pomocy wózka inwalidzkiego, a niekiedy mogą też mieć skarżyć się na problemy z czynnościami
manualnymi zwłaszcza wymagającymi precyzji [3]. Do rzadkości należą takie symptomy jak ból
neuropatyczny czy też objawy autonomiczne. Nie zaobserwowano objawów autonomiczncyh u
opisywanych pacjentek. Wynikać to może głównie z mniejszej zawartości mieliny w tych włóknach,
przez co mniej są one narażone, zważywszy na patogenezę CIDP. Zajęcie nerwów czaszkowych będące
wyjątkową rzadkością charakteryzuje się głównie zmianami w nerwach twarzowych oraz
okoruchowych. Wyjątkową kazuistyką jest zajęcie nerwów zaopatrujących mięśnie oddechowe
prowadzące do niewydolności oddechowej [3].
Rozpoznanie CIDP można zasadniczo oprzeć o trzy filary, którymi są kolejno ocena kliniczna
pacjenta, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz badanie elektrofizjologiczne. Ocena kliniczna
wraz z badaniem neurologicznym wykazuje zróżnicowany wachlarz objawów opisanych powyżej. W
płynie mózgowo-rdzeniowym nie stwierdza się komórek, ale stężenie białek jest znacznie podwyższone,
niejednokrotnie znacznie przekraczając normę.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego ujawniło

rozszczepienie białkowo-komórkowe u pacjentki 2. Zmiany elektrodiagnostyczne są najbardziej
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charakterystyczne a należą do nich przede wszystkim zwolnienie przewodzenia zmiennego stopnia,
wydłużenie latencji dystalnych, czasowa dyspersja złożonych potencjałów czynnościowych oraz blok
przewodzenia. Pozostałe lecz mniej praktyczne i rzadziej wykorzystywane formy diagnostyki to biopsję
nerwów, ultrasonografia uwydatniająca obrzęk nerwów czy też obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego. Liczne testy między innymi na obecność przeciwciał stosuje się w diagnostyce
różnicowej, w celu chociażby wykluczenia innych zaburzeń autoimmunologicznych.
Jak już wspomniano, obraz kliniczny choroby CIDP jest dosyć niejednorodny. Wyróżniono zatem
kilka typów o odmiennej symptomatologii, które też charakteryzują się niekiedy równie odmienną
epidemiologią. Opisane wcześniej typowe objawy stanowią tak zwaną postać „klasyczną”, występującą
zdecydowanie najczęściej [10]. Wyróżnia się także nabytą wieloogniskową demielinizacyjną postać
czuciową i ruchową (MADSAM- multifocal acuired demyelinating sensory and motor) oraz nabytą
demielinizacyjną postać symetryczną dystalną (DADS- distal acquired demyelinating symmetric).
Prócz tego wyróżnia się postaci czysto czuciową, ruchową oraz ogniskową [10, 11]. Diagnostyka
choroby jest cięższa w późniejszym jej etapie, kiedy uszkodzenie aksonalne zaczyna dominować nad
objawami demielinizacji. Trudniej też postawić rozpoznanie w przypadku postaci wieloogniskowych
lub czuciowych. Nie wszystkie typy choroby występują jednak równie często. Wyjątkowo rzadką
odmianą jest zespół Lewisa-Sumnera, w przypadku którego do 2004 roku doniesiono o zaledwie 50
przypadkach [12]. W 2009 roku było to sumarycznie jedynie 90 przypadków [13]. Przez pewien czas
wielu badaczy uważało za istotny czynnik występowanie cukrzycy, jednakowoż większość badań m.in.
przeprowadzone we wspomnianym Rochester w Minnesocie oraz we Włoszech obaliło ten pogląd
dowodząc, że występująca w cukrzycy polineuropatia aksonalna nie ma związku z CIDP a podłoże ma
nie demielinizacyjne, powodowana zaś jest patologią drobnych naczyń i zmianami niedokrwiennymi
[8, 9]. Kontrowersje jeśli chodzi o związek cukrzycy i CIDP pozostają przedmiotem sporów, nie ulega
również wątpliwości, że cukrzyca stanowi istotny czynnik w dobrze terapii, ograniczając zastosowanie
sterydów. W badaniach własnych, u drugiej opisanej pacjentki wśród chorób współistniejących
występowała cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze oraz otyłość. Poza tym, stwierdzono występowanie
CIDP powiązane z różnymi jednostkami chorobowymi takimi jak: wirusowe zapalenie wątroby typu B,
miastenia, kłębuszkowe zapalenie nerek, AIDS, nowotwory czy też choroby tarczycy i powikłania
poszczepienne [14, 15, 16]. W diagnostyce różnicowej uwzględnić należy przed wszystkich zespół
Guillain-Barré, zespół Fishera i inne przypadki polineuropatii.
Często leczenie zaleca się dopiero w przypadku, gdy CIDP przebiega szybko i dochodzi do
upośledzenia chodu, zaś w przypadku łagodnego przebiegu można wyczekiwać remisji.
Kortykosteroidy stanowią podstawę leczenia, stosuje się głównie prednizolon (zazwyczaj w dawce 1mg
na kilogram masy ciała na dobę) [17]. Niestety, objawy z początku ustępujące podczas terapii, mogą
nawrócić po jej odstawieniu. Taka sytuacja stwarza potrzebę bądź to podtrzymania leczenie małymi
dawkami sterydów, bądź to uzupełnienia terapii o inne leki immunosupresyjne takie jak azatiopryna,
czy też cyklofosfamid i cyklosporyna, jeżeli pierwszy z leków nie okaże się skuteczny. Takie leczenie
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może prowadzić nawet do wyleczenia. W przypadku jego nieskuteczności lub podczas zaostrzenia
objawów alternatywę lub też formę uzupełniającą leczenia stanowi plazmafereza lub duże dawki
immunoglobulin podawane dożylnie, zwłaszcza przydatne w leczeniu pacjentów z innymi chorobami,
chociażby cukrzycą, kiedy to perspektywa leczenia sterydami może być ograniczona. Nawet połowa
chorych może nie odpowiadać na pierwotnie wybrane leczenie, stąd w przypadku braku poprawy tak
zmiana leków i ich łączenie są zalecane. W badaniach własnych, obie pacjentki otrzymali sterydy oraz
leczenie immunoglobulinami, a szczególnie przypadek 2 uzyskał częściową poprawę stanu
neurologicznego szczególnie w zakresie zmniejszenia osłabienia kończyn dolnych oraz lepszej
sprawności ruchowej.
Rokowanie jest stosunkowo dobre, jakkolwiek zgoła odmienne u różnych pacjentów i często trudne
do przewidzenia. Niekiedy obserwuje się całkowitą remisję, niekiedy jednakowoż po długotrwałym
ustąpieniu objawów, następuje nawrót. Najogólniej rzecz biorąc w niemal połowie przypadków choroba
może ustąpić w zupełności (większość źródeł nie podaje jednak wyższego odsetku remisji niż 30%). U
pozostałych jednak ubytki neurologiczne pozostaną, jak u dwóch opisywanych pacjentek, w większości
przypadków niewielkie, niekiedy jednak doprowadzające do niepełnosprawności. Szacuje się, że u
trzech czwartych przypadków stan funkcjonalny po latach od wystąpienia objawów jest znośny. Zgony
z kolei należą do niezmiernej rzadkości. Jedno z badań przeprowadzone w 1987 roku na liczbie 92
pacjentów po dziesięciu latach trwania choroby wykazało znaczną poprawę u 73%, jednakowoż w 8%
odnotowano znaczną niepełnosprawność lub nawet zgon [18]. Nowsze badanie, ale przeprowadzone na
mniejszej liczbie 38 chorych, donosi, że w przypadku 87% pacjentów w ciągu pięciu lat stan poprawił
się znamiennie, jednak kompletna remisja (rozumiana tu jako najmniej dwuletni okres bez potrzeby
leczenia) została zanotowana u jedynie 26% [19]. Inne badanie wykazało remisję na poziomie 25%,
ponadto wszyscy pacjenci odznaczyli się wyjątkowo szybką i z początku dobrą odpowiedzią na leczenie,
ta jednak u wielu słabła na przestrzeni czasu, co związane może być ze stosunkowo szybką
remielinizacją, lecz znacznie wolniejsza regeneracją aksonalną [20]. Warto ponadto zauważyć
zróżnicowanie rokowania pomiędzy różnymi typami choroby. Dla przykładu wspomniane wcześniej
badanie wykazało aż 64-procentową znaczną (lecz nie zawsze całkowitą) remisję kliniczną w przypadku
klasycznej postaci CIDP, podczas gdy w przypadku wieloogniskowej postaci remisję osiągnęło jedynie
41% pacjentów, przy czym, co jest dość istotne, o ile zaobserwowano jakąkolwiek odpowiedź na
leczeniu u wszystkich pacjentów w pierwszej grupie, o tyle chorzy z MADSAM aż w 23% byli oporni
na każdą opcję terapii [19].

Wnioski
CIDP na mnogie i niespecyficzne objawy rozwijające się często podstępnie i powoli stanowi duże
wyzwanie diagnostyczne. Chorobę należy różnicować z wieloma podobnymi jednostkami a kryteria
rozpoznania są wysoce nieprecyzyjne. Jakkolwiek występuje kilka opcji leczenia, całkowita remisja
osiągalna jest u nie więcej niż połowy pacjentów a u dużej części deficyty neurologiczne utrzymują się,
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prowadząc niekiedy do niepełnosprawności. Mimo wielu obiecujących doniesień w wielu badaniach
prowadzonych na dużych grupach pacjentów, które sugerują możliwość osiągnięcia remisji u znacznej
ilości chorych, w praktyce niejednokrotnie poprawa jest jedynie częściowa, co zaprezentowana w tej
pracy. Znaczna część pacjentów może nie odpowiadać na pierwotnie wybrane leczenie wcale a jeszcze
większa mimo początkowej odpowiedzi może doświadczyć nawrotu choroby, czy to zaraz po
odstawieniu leków, czy też po pewnym czasie. Mimo, że u części pacjentów objawy mogą ustąpić nawet
bez leczenia, przeważnie dobór odpowiedniej terapii stanowi długotrwały proces a rezultaty nigdy są
pewne. Wszystkie te aspekty czynią z przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej wyzwanie
terapeutyczne i stwarza potrzebę dalszych badań nad doskonaleniem terapii.

Słowa kluczowe:
Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, polineuropatia, niedowład, parestezja

Keywords:
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, polyneuropathy, paresis, paresthesia.

Literatura
1.

Lewis R. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Curr Opin Neurol. 2017;30(5):
508-512.

2.

Oaklander A, Lunn M, Hughes R, van Schaik I, Frost C, Chalk C. Treatments for chronic
inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP): an overview of systematic reviews.
Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1).

3.

Dyck P, Tracy J. History, Diagnosis, and Management of Chronic Inflammatory Demyelinating
Polyradiculoneuropathy. Mayo Clin Proc. 2018;93(6):777-793.

4.

Austin J. Recurrent polyneuropathies and their corticosteroid treatment; with five-year
observations of a placebo-controlled case treated with corticotrophin, cortisone, and prednisone.
Brain. 1958;81:157-192.

5.

Dyck P, Lais A, Ohta M, Bastron J, Okazaki H, Groover R. Chronic inflammatory
polyradiculoneuropathy. Mayo Clin Proc. 1975;50:621-637.

6.

McLeod J, Pollard J, Macaskill P, Mohamed A, Spring P, Khurana V. Prevalence of chronic
inflammatory demyelinating polyneuropathy in New South Wales. Ann Neurol. 1999;46:910913.

7.

Myglarid A, Monsttad P. Chronic polyneuropathy in Vest-Agder, Norway. Eur J Neurol.
2001;8:157-165.

8.

Laughilin R, Dyck P, Melton LI, Leibson C, Ransom J, Dyck P. Incidence and prevalence of
CIDP and the association of diabetes mellitus. Neurology. 2009;73:39-45.

118

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
9.

Chiò A, Cocito D, Bottacchi E. Idiopathic chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy:
an epidemiological study in Italy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78:1349-1353.

10. Ikeda S, Koike H, Nishi R. Clinicopathological characteristics of subtypes of chronic
inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2019;90(9):988-996.
11. Ikeda S, Nishi R, Kawagashira Y, et al. Clinicopathological features of CIDP subtypes. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 2017;381(1285):465-466.
12. Viala K, Renié L, Maisonobe T, Béhin A, Neil J, Léger J. Follow-up study and response to
treatment in 23 patients with Lewis-Sumner syndrome. Brain. 2004;127(9):2010-2017.
13. Rajabally Y, Chavada G. Lewis-Sumner syndrome of pure upper-limb onset: diagnostic,
prognostic, and therapeutic features. Muscle and Nerve. 2009;39(2):206-220.
14. Inoue A. A pathogenic study of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy in a
patient with hepatitis B infection. Arerugi. 1994;43(4):585-589.
15. Kimura K. A case of myasthenia gravis in childhood associated with chronic inflammatory
demyelinating polyradiculoneuropathy. Neuropediatrics. 1998;29(2):108-112.
16. Panjwani M, Truonng L, Eknoyan G. Membranous glomerulonephritis associated with
inflammatory demyelinating peripheral neuropathies. American Journal of Kidney Diseases.
1996;27(2):279-283.
17. Dyck P, O'Brien P, Oviatt K. Prednisone improves chronic inflammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy more than no treatment. Ann Neurol. 1982;11:136-141.
18. McCombe P, Pollard J, McLeod J. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy:
a clinical and electrophysiological study of 92 cases. Brain. 1987;110:1617-1630.
19. Kuwabara S, Misawa S, Mori M, Tamura N, Kubota M, Hattori T. Long term prognosis of
chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: a five year follow up of 38 cases. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 2006;77:66-70.
20. Dyck P, Taylor B, Davies J. Office immunotherapy in chronic inflammatory demyelinating
polyneuropathy and multifocal motor neuropathy. Muscle Nerve. 2015;52:488-497.

119

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
Torbiel pajęczynówki - objawy, diagnostyka i leczenie
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Abstrakt
Torbiel pajęczynówki jest przestrzenną, dobrze ograniczoną zmianą, wypełnioną zawartością o
składzie zbliżonym do płynu mózgowo-rdzeniowego. Powstaje na wskutek zdwojenia lub
rozszczepienia opony pajęczej w sposób pierwotny lub wtórny. Torbiele dużych rozmiarów mogą
prowadzić do ucisku, przemieszczania struktur nerwowo-naczyniowych, zwiększonego ciśnienia
śródczaszkowego oraz zaburzeń perfuzji tkankowej, co w większości przypadków jest przyczyną
wystąpienia związanych z tym objawów neurologicznych.
Pacjenci z torbielą pajęczynówki mogą mieć niecharakterystyczny lub skąpoobjawowy obraz
kliniczny. W związku z tym diagnostyka radiologiczna stanowi kluczową rolę w diagnostyce ognisk
torbielowatych w mózgu. Badanie rezonansu magnetycznego (RM) uwzględnia zarówno ocenę
strukturalną torbieli (opartą na obrazach T1-, T2-zależnych i ocenie patologicznego wzmocnienia
kontrastowego), jak i obrazowanie dyfuzyjne. Skojarzona ocena danych uzyskanych za pomocą technik
stosowanych w RM pozwala nie tylko na ocenę charakteru zmiany i jej zaawansowania, ale również
określeniu stosunku do istoty białej oraz ośrodków korowych odpowiedzialnych między innymi za ruch,
mowę, słuch i wzrok, co umożliwia optymalne zaplanowanie terapii.

Abstract
Arachnoid cyst is a spatial, well-limited lesion filled with simmilar content to the cerebrospinal fluid.
It arises due to the duplication of fission of the arachnoid mater in a primary or secondary manner. Large
cysts can lead to compression, displacement of neurovascular structures, increased intracranial pressure
and disorders of perfusion tissue, which in most cases is a reason of neurological symptoms.
Patients with arachnoid cyst may have a non-characteristic or scanty clinical picture. Therefore, the
radiological image is crucial in the diagnosis of cysts. Magnetic resonance imaging (MRI) involves
basic structural rate (based on T1-, T2-dependent picture and available pathological contrast
enhancement) as well as diffusion imaging. The associated assessment of data obtained using MRI
techniques not only allows to rate the character of change and its advancement, but also attitude to the
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white matter and centers in the cerebral cortex responsible for movement, speech, hearing and vision,
what allows creation optimal plan of therapy.

Wstęp
Torbiel pajęczynówki (ang. arachnoid cyst) jest patologiczną zmianą wypełnioną zawartością o
składzie zbliżonym do płynu mózgowo-rdzeniowego. Powstaje ona na skutek rozszczepienia lub
rozdwojenia opony pajęczej w sposób pierwotny lub wtórny. Zmiany pierwotne są skutkiem pewnych
zaburzeń rozwojowych w okresie embriogenezy, dlatego możemy je zaobserwować od pierwszych dni
życia dziecka, natomiast zmiany wtórne rozwijają się w wyniku urazów lub w przebiegu zapaleń [1].
Przestrzeń płynowa torbieli pajęczynówki leży pomiędzy dwiema błonami, które wykazują ciągłość
i podobieństwo strukturalne z błoną pajęczą. Błona wewnętrzna tworzy ściany i podstawę torbieli, a
błona zewnętrzna stanowi jej pokrycie oraz, pod względem histologicznym, jest dodatkowo
wzmocniona błoną kolagenową pokrytą nabłonkiem zawierającym włókna retikulinowe i elastynowe.
Wewnątrzczaszkowe torbiele pajęczynówki stanowią 1−2% wszystkich nieurazowych zmian w
obrębie centralnego układu nerwowego. Pojawiają się u 1,7% osób dorosłych i w 2,6% populacji
dziecięcej. W 9/10 przypadków zmiany te występują pojedynczo, pozostała reszta dotyczy torbieli
mnogich, które były opisywane wyłącznie u dzieci. Najczęściej zlokalizowane są nadnamiotowo. W
środkowym dole czaszki częstość ich występowania wynosi 30−50%. Drugim najczęściej spotykanym
miejscem jest tylny dół czaszki – około 25−30% przypadków. Zwykle rozwijają się przed ukończeniem
20. roku życia, dlatego zdecydowana większość diagnozowana jest u pacjentów pediatrycznych [2].
Torbiele pajęczynówki, zarówno te powstające w sposób pierwotny jak i te, które wykształciły się w
wyniku zapaleń czy urazów, mogą przez wiele lat być zmianami bezobjawowymi.

Patogeneza
Uważa się, że pierwotne torbiele pajęczynówki tworzą się z powodu nieprawidłowej dystrybucji
płynu mózgowo-rdzeniowego w ośrodkowym układzie nerwowym jeszcze w czasie rozwoju
zarodkowego. W przypadku torbieli wtórnych płyn mózgowo-rdzeniowy, produkowany fizjologicznie
przez splot naczyniówkowy, może zacząć gromadzić się w nieprawidłowy sposób [3]. Istnieją trzy
prawdopodobne teorie opisujące patomechanizmy powstawania torbieli pajęczynówki:
1.

Teoria zastawki – mówi ona o istnieniu jednokierunkowej zastawki łączącej przestrzeń płynową

torbieli z przestrzenią podpajęczynówkową. Ta forma jednokierunkowego ruchu prowadzi do
przemieszczania się i gromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego pochodzącego z przestrzeni
podpajęczynówkowej wewnątrz torbieli. Niezbędny do tego gradient ciśnień powstaje wskutek wzrostu
ciśnienia hydrostatycznego tego płynu w wyniku oscylacji krwi w tętnicach mózgowych i wzrostu
objętości cieczy w przestrzeni podpajęczynówkowej. Mechanizm ten nie tłumaczy jednak częstego
samoistnego pomniejszania się torbieli lub ich całkowitego zaniku [4].
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2.

Teoria gradientu ciśnień pomiędzy płynem wewnątrz torbieli a płynem w przestrzeni

podpajęczynówkowej. Różnica ciśnień onkotyczno-osmotycznych spowodowana jest większą
zawartością sodu i białka wewnątrz torbieli pajęczynówki. Teorii tej nie popierają badania składu płynu
wypełniającego torbiel, ponieważ zawartość torbielowata jest podobna w składzie do płynu mózgowordzeniowego (jedynie niektóre badania potwierdzają obecność większego stężenia białek wewnątrz
przestrzeni płynowej) [5].
3.

Teoria obecności komórek powinowatych do komórek splotów naczyniówkowych w ścianie

torbieli, których zadaniem jest produkcja płynu mózgowo-rdzeniowego. Ultrastrukturalnie wyściółka
torbieli wykazuje morfologiczne podobieństwo do podtwardówkowego śródbłonka i ziarnistości
pajęczynówki. Niektóre z tych cech, wraz z obecnością mikrokosmków na powierzchni światła torbieli,
w znacznym stopniu sugerują wydzielanie płynu. Co więcej, badanie cytochemiczne Na-Kadenozynotrifosfatazy i fosfatazy alkaicznej, enzymów obecnych w błonach plazmatycznych
wyściełających jamę, pośrednio wskazuje na transport płynu w kierunku światła torbieli. Mechanizm
ten sugeruje ciągłą sekrecję płynu do jamy torbieli co, podobnie jak w mechanizmie działania teorii
zastawki, nie tłumaczy zanikania torbieli. Dowodzi to, iż wydzielanie nie jest ani uniwersalne, ani
prawdopodobnie nie jest jedynym mechanizmem zaangażowanym w rozwój tego typu zmian, ale można
przypuszczać, że torbiele pajęczynówki pochodzą z podtwardówkowego śródbłonka różnicującego się
w kierunku międzybłonka pajęczynówki [5,6].

2.1. Klasyfikacja torbieli
Torbiele pajęczynówki dzielimy ze względu na:
1.

obraz kliniczny torbiele pajęczynówki dzielą się na dwa typy. Są to małe zmiany są zwykle

bezobjawowe lub skąpoobjawowe i dlatego mogą dawać dyskretne sygnały, które są mało
charakterystyczne, atypowe i nieswoiste, takie jak: ból i zawroty głowy, osłabienie, nudności, wymioty,
senność i zmęczenie. Duże zmiany dają zwykle objawy które mogą sugerować torbiel pajęczynówki
[2].
2.

na lokalizację torbiele pajęczynówki dzielą się na: torbiele środkowego dołu czaszki, torbiele

tylnego dołu czaszki i rzadkie torbiele przedniego dołu czaszki.
3.

wielkość, lokalizację oraz komunikację z przestrzenią podpajęczynówkową – według skali

Galassi [22]:
•

typ I
- mała
- ograniczona do części przedniej środkowego dołu czaszki
- swobodnie połączona z przestrzenią podpajęczynówkową

•

typ II
- wzdłuż szczeliny Sylviana
- powoduje przemieszczenie płata skroniowego
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- słabo połączona z przestrzenią podpajęczynówkową
•

typ III
- duża
- wypełnia całą środkowo-dolną część czaszki
- powoduje również przemieszczenie płatów czołowego i ciemieniowego
- wykazuje niewielką komunikację z przestrzenią podpajęczynówkową.

Obraz kliniczny
Zdecydowana większość pacjentów z torbielą pajęczynówki zostaje zdiagnozowanych przypadkowo
podczas badań radiologicznych w obrębie mózgowia. 95% z nich diagnozuje się we wczesnym
dzieciństwie z powodu zaburzeń ze strony układu nerwowego, a pozostałe 5% pacjentów wykazuje
objawy o charakterze endokrynologicznym [7,8]. Podwzgórze wraz z przysadką mózgową są
strukturami wrażliwymi na zmiany ciśnienia. Torbiele pajęczynówki powodują wzrost ciśnienia
wewnątrzczaszkowego wynikającym z samej masy torbieli i wzrostem objętości płynu mózgowordzeniowego w obrębie zmiany. Mechanizmy te, wraz z uciskiem oraz zniekształceniem obszaru
podwzgórza, prawdopodobnie powodują zaburzenia w wydzielaniu gonadoliberyny (GnRH - hormon
stymulujący wydzielanie gonadotropin z przedniego płata przysadki). Prowadzi to do przedwczesnego
dojrzewania lub jego całkowitego zahamowania (brak pierwszej miesiączki u dziewczynek). U
pacjentów dorosłych można zaobserwować dysfunkcje seksualne oraz związaną z tym niepłodność
zarówno kobiet jak i mężczyzn. Ten sam mechanizm powoduje zaburzenia we wzroście i rozwoju u
dzieci spowodowane nieprawidłowościami w wydzielaniu hormonu wzrostu z przedniego płata
przysadki. Patologiczny wpływ ucisku i wzrostu ciśnienia wewnątrz czaszki na szyszynkę powoduje
objawy zmęczenia i zaburzenia snu [9,16].
W niektórych przypadkach objawy mogą stać się poważnymi oznakami zagrożenia życia. Obejmują
one wzrost ciśnienia śródczaszkowego, drgawki, ataksję, wodogłowie, niedowłady połowicze,
zaburzenia czucia i motoryki, ogniskowe objawy neurologiczne, mogą wstępować także problemy
rozwojowe i zmiany zachowań czy upośledzenie umysłowe [2,3,10,11,12,13]. Ponadto pacjenci mogą
odczuwać niespecyficzne objawy, takie jak: splątanie, bezdech senny, nudności, wymioty, szumy uszne,
utratę słuchu, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Obraz kliniczny torbieli pajęczynówki zależy od
lokalizacji zmiany i stosunku do struktur mózgowych oraz jej rozmiarów [14].
Obecność u niektórych pacjentów wyjątkowo dużych torbieli, które są bez lub skąpoobjawowe
świadczy zarówno o plastyczności mózgu jak i przewlekłego charakteru zmiany. Tkanka mózgowa
może przystosować się do nowych warunków jedynie w przypadku wolno rozwijającej się torbieli. To
właśnie tak wzrastające zmiany się są najczęściej przypadkowo diagnozowane w trakcie badania
radiologicznego [15].
Jak już zostało wspomniane, duże torbiele pajęczynówki powodują wzrost ciśnienia
wewnątrzczaszkowego. Gdy ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego wzrasta to wywiera wpływ na
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naczynia krwionośne i nerwy. Szczególnie narażony na zmiany jest narząd wzroku, gdyż rozrost torbieli
może prowadzić do kompresji włókien nerwu wzrokowego i biegnących w nim naczyń krwionośnych
okolicy pozagałkowej. Efektem tego jest zahamowanie przepływu aksoplazmy we włóknach nerwu
wzrokowego oraz zastój krwi żylnej w obszarze tarczy nerwu wzrokowego [2].
Torbiele pajęczynówki zlokalizowane w przednim i środkowym dole czaszki mogą hamować
funkcję kory mózgowej poprzez zaburzenia w ukrwieniu tkanki spowodowane efektem masy torbieli,
w tym zaburzać czynności poznawcze i rozwojowe [17,18].
Istnieje pewien związek z torbielą pajęczynówki w obrębie płata skroniowego, a występowaniem u
dzieci zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Możliwym mechanizmem, który
powoduje tą korelację jest ucisk torbieli na przednią powierzchnię płata skroniowego, co powoduje
upośledzenie umysłowe i opóźnienie rozwoju oraz trudności w nauce. Niektóre badania pokazują
poprawę funkcji umysłowych u tych dzieci po wykonaniu operacji, której skutkiem jest zmniejszenie
nacisku na płat skroniowy. Dodatkowym badaniem jakie umożliwia diagnostykę tego typu związków
jest EEG [19].
Manifestacja tych mniej typowych objawów, zwłaszcza gdy nie są one poważne, zmniejsza
możliwość wczesnego rozpoznania i odpowiedniego leczenia [2]. Dlatego tak ważne w diagnostyce i
leczeniu torbieli pajęczynówki są badania radiologiczne.

Rysunek 1. Obraz T2-zależny. Rozległa torbiel pajęczynówki lewej półkuli mózgu w projekcji koronalnej. Widoczny efekt
masy. Zmiana obejmuje płat czołowy, skroniowy oraz ciemieniowy [opracowanie własne]
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Rysunek 2. Obraz T2-zależny. Rozległa torbiel pajęczynówki lewej półkuli mózgu w projekcji poprzecznej.. Widoczny efekt
masy. Zmiana obejmuje płat czołowy, skroniowy oraz ciemieniowy. Torbiel modeluje okoliczną tkankę przesuwając
struktury mózgu na stronę prawą [opracowanie własne]

Rysunek 3. Obraz T2-zależny. Rozległa torbiel pajęczynówki lewej półkuli mózgu w projekcji strzałkowej. Zmiana obejmuje
płat czołowy, skroniowy oraz ciemieniowy [opracowanie własne]

Obraz radiologiczny
W celu diagnostyki torbieli pajęczynówki stosuje się tomografię komputerową (TK) oraz rezonans
magnetyczny mózgowia (RM).
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W tomografii komputerowej torbiele pajęczynówki obserwuje się jako pozaosiowe, dobrze
odgraniczone przestrzenie wypełnione płynem o gęstości płynu mózgowo-rdzeniowego, która nie ulega
patologicznemu wzmocnieniu. Występują pomiędzy blaszką wewnętrzną kości pokrywy czaszki a
powierzchnią mózgowia. AC mogą być widoczne jako zmiany torbielowate lub jako poszerzenie
przestrzeni podpajęczynówkowej. Widoczne są również niedorozwój niektórych struktur mózgowych
oraz remodeling sąsiadujących z torbielą płatów mózgowych [20,24]. Rezonans magnetyczny, w
porównaniu tomografią komputerową, cechuje się nieco niższą rozdzielczością przestrzenną i większą
podatnością na artefakty ruchowe, przewyższa natomiast TK w aspekcie kontrastu tkankowego (np.
kontrastu między tkanką prawidłową a zmienioną), co nierzadko umożliwia identyfikację zmian. W
badaniu bez podania środka cieniującego nie można wykazać połączenia z przestrzenią
podpajęczynówkową. Jeśli badanie wykona się z podażą środka cieniującego w fazie żylnej do
przestrzeni podpajęczej, to w przypadku istnienia połączenia z przestrzenią podpajęczynówkową środek
cieniujący pojawi się wewnątrz torbieli.
W obrazach uzyskanych za pomocą rezonansu magnetycznego po podaniu środka kontrastującego
nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia. Płyn mózgowo-rdzeniowy w obrazach T1zależnych będzie wyraźnie ciemny, a w obrazach T2-zależnych jasny. Badanie to wykonuje się
zazwyczaj w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Obrazowanie rezonansu
magnetycznego zależne od dyfuzji (DWI) pozwala na ocenę dyfuzji cząsteczek wody w przestrzeni
pozanaczyniowej. Torbiel pajęczynówki, ze względu na dużych rozmiarów przestrzeń płynową, cechuje
się dobrą dyfuzją (w porównaniu do prawidłowej tkanki). Umożliwia to odróżnienie torbieli
pajęczynówki od torbieli naskórkowych i skórzastych, wodniaków lub krwiaków podtwardówkowych
oraz guzów torbielowatych, które mogą być zmianami złośliwymi [21,22]. W większości przypadków
diagnostyka różnicowa z użyciem tomografii komputerowej może obejmować również inne zmiany
torbielowate mózgu. Natomiast połączenie cech morfologicznych, lokalizacji pozaosiowej oraz
dopasowanie intensywności sygnału płynu obecnego wewnątrz torbieli do płynu mózgowordzeniowego pozwala z całą pewnością postawić diagnozę torbieli pajęczynówki [5].
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Rysunek 4. Obraz T1-zależny. Po podaniu paramagnetyku uwidoczniono rozległą torbiel lewej półkuli mózgu bez ognisk
patologicznego wzmocnienia pokontrastowego. Obraz w projekcji koronalnej [opracowanie własne]

Rysunek 5. Obraz T1-zależny. Po podaniu paramagnetyku uwidoczniono rozległą torbiel lewej półkuli mózgu bez ognisk
patologicznego wzmocnienia pokontrastowego. Obraz w projekcji poprzecznej z widocznym efektem masy [opracowanie
własne]

Metody leczenia
U większości pacjentów ze zdiagnozowaną torbielą pajęczynówki interwencja chirurgiczna nie jest
konieczna. Torbiele duże oraz te których obraz kliniczny jest wysoce niepokojący wymagają konsultacji
neurochirurgicznej. Konwencjonalne metody zabiegowe obejmują:
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•

kraniotomię

•

przetokę odprowadzającą nadmiar płynu z torbieli

•

fenestrację endoskopową.

Kraniotomia jest zabiegiem wysoce inwazyjnym powodującym znaczne naruszenie powłok
tkankowych i zalecana jest w przypadku usuwania torbieli łatwo dostępnych.
Przetokę odprowadzającą płyn mózgowo-rdzeniowy z wnętrza torbieli stosuje się zwykle u dzieci, u
których w wyniku torbieli lub innej patologii doszło do wodogłowia, które samo w sobie wymaga
zastosowania zastawki tego typu. Jest to zabieg zdecydowanie mniej inwazyjny niż kraniotomia [25].
Operacje endoskopowe należą do grupy zabiegów tzw. minimalnie inwazyjnych, co oznacza, że
traumatyzacja powłok i tkanki mózgowej ograniczona jest do minimum. Technikę endoskopową stosuje
się zwłaszcza w przypadkach, w których dojście klasyczne wiąże się z koniecznością przechodzenia
przez zdrową tkankę oraz gdy zachodzi potrzeba wykonania jedynie niewielkich manipulacji w
obszarach zlokalizowanych głęboko. Umożliwia ona wycięcie części torbieli ściany pajęczynówki i
połączenie jej ze zbiornikami pajęczynówki, co zapobiega ponownemu gromadzeniu się płynu
mózgowo-rdzeniowego i powstawaniu torbieli [26].
Badania pokazują, że u dzieci metoda zastawki dominuje nad metodą endoskopową. Najczęściej
stosowaną metodą u dorosłych pacjentów, ze względu na krótszą hospitalizację i mniejszą inwazyjność
niż kraniotomia, jest metoda endoskopowa.

Podsumowanie
Torbiele pajęczynówki wskutek rozrostu mogą powodować efekt masy i dawać globalne zaburzenia
czynności mózgu, poprzez zakłócanie jego ukrwienia. Zaburzenia prawidłowych stosunków powodują
zmniejszoną perfuzję tkankową [2]. Objawy jakie powodują zależą w znacznym stopniu ich wielkości
i lokalizacji.
Torbiele pajęczynówki są stosunkowo częstymi zmianami wykrywanymi w RM i TK głowy nawet
u osób zdrowych. Jednakże większość tego typu zmian obserwowana jest u pacjentów skarżących się
na różne dolegliwości ze strony układu nerwowego, ponieważ obrazowanie i diagnostyka radiologiczna
zwykle zalecana jest pacjentom z zaburzeniami neurologicznymi.
Operację torbieli pajęczynówki należy rozważyć tylko wtedy, gdy jest widoczny związek między
torbielą a objawami. Zmiany te charakteryzują się dużą dynamiką. Mogą ulegać powiększeniu,
pomniejszeniu lub samoistnemu zanikowi. Pacjenci bezobjawowi będą wymagali jedynie kontroli
lekarskiej, dopóki nie zostanie zauważony postęp lub narastanie objawów. Pacjenci z opóźnieniem
psychoruchowym czy padaczką będą wymagali również kontroli radiologicznej, a u pacjentów z
nawracającymi bólami głowy należy wykluczyć niebezpieczny wzrost ciśnienia śródczaszkowego.
W większości przypadków torbieli pajęczynówki uzasadnione jest podejście zachowawcze, a zabieg
chirurgiczny jest korzystny tylko w wybranych przypadkach [23]. Z tego powodu tak ważny jest obraz
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radiologiczny uzyskany podczas badania radiologicznego. Zbyt późne zdiagnozowanie torbieli
pajęczynówki może prowadzić do wodogłowia lub nieodwracalnej martwicy tkanki mózgowej
spowodowanej niedotlenieniem mózgowia.

Słowa kluczowe:
torbiel pajęczynówki, płyn mózgowo-rdzeniowy, rezonans magnetyczny, bóle głowy, objawy
neurologiczne

Keywords:
arachnoid cyst, cerebrospinal fluid, magnetic resonance, headaches, neurological symptoms
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Abstrakt
Wstęp: Udar mózgu przoduje wśród przyczyn niepełnosprawności i zgonów w populacji osób
dorosłych, niosąc za sobą poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Szybka diagnostyka
i terapia jest kluczowym elementem składającym się na finalny wynik leczenia i powrót pacjenta do
normalnego funkcjonowania. Alternatywą dla dożylnej trombolizy jest trombektomia mechaniczna.
Cel pracy: ocena skuteczności i rezultatów leczenia udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą
trombektomii mechanicznej.
Materiał i metody: retrospektywnej analizie poddano 212 przypadków udaru niedokrwiennego
mózgu, w których zastosowano mechaniczną trombektomię jako metodę leczenia. Od pacjentów
zebrano podstawowe dane i wywiad chorobowy, a początkową ocenę neurologiczną oparto na skali
NIHSS (ang. National Institutes of Health Stroke Scale). Zebrano dane dotyczące czasu przyjęcia
i rozpoczęcia procedur, a także lokalizację okluzji. Reperfuzję tuż po zabiegu oszacowano na podstawie
skali mTICI (Modified Treatment in Cerebral Ischemia), podsumowano efekty kliniczne leczenia.
Wyniki: W badanej grupie pacjentów 80% doświadczyło klinicznej poprawy, uzyskano także wysoki
wskaźnik całkowitej reperfuzji (92% pacjentów). Średni czas od początku objawów do przyjęcia
wynosił 83 minuty, a do nakłucia pachwiny - 198 minut. 11% przypadków uległo progresji do udaru
krwotocznego.
Wnioski: trombektomia mechaniczna jest skuteczną metodą leczenia udaru niedokrwiennego.
Przynosi obiecujące efekty terapeutyczne, a niski odsetek powikłań jest dowodem bezpieczeństwa
zabiegu.

131

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
Abstract
Background: Stroke is the most common cause of disability and deaths among adults population,
what carries out serious social and economic consequences. Immediate diagnose and treatment is the
clue for improved final clinical outcome and independent function. Mechanical thrombectomy is a good
treatment method as well as intravenous thrombolytic agents.
The aim of the study: assessment of efficacy and results of treatment of ischemic stroke with
mechanical thrombectomy.
Materials and methods: A retrospective analysis of 212 mechanical thrombectomy procedures carried
out in the cause of ischemic stroke. Baseline demoghraphics were collected from the patients.
Neurological status was assessed using National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). Arrival and
treatment time as well as localization of occlusion were collected. The reperfusion was assessed directly
after the procedure, based on the modified Treatment in Cerebral Infarction (mTICI) score, clinical
outcome was assessed.
Results: 80% of patients experienced a clinical improvement and high rate of total reperfusion was
obtained (92%). The median time from onset of symptoms to admission was 83 minutes and to groin
puncture - 198 minutes. 11% cases transformated to hemorrhagic stroke.
Conclusion: Mechanical thrombectomy is effective treatment method in ischemic stroke treatment.
It brings promising therapeutic effects. Additionally, low rate of complications proves safety of this
procedure.

Wprowadzenie
Udar mózgu definiuje się jako ogniskowe lub uogólnione upośledzenie jego funkcji wynikłe
z zaburzeń krążenia mózgowego – zaburzenia te mogą powstawać w mechanizmie niedokrwiennym,
krwotocznym lub hemodynamicznym. Najczęściej dochodzi do udaru niedokrwiennego, w którym
materiał zatorowy z serca lub innych partii ciała odrywa się i dociera do naczyń krążenia mózgowego,
odcinając dopływ krwi [1].
Według Światowej Organizacji Zdrowia udar nadal jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności
u osób dorosłych oraz drugą na świecie przyczyną zgonów. Zapadalność roczna w populacji ogólnej
wynosi około 0,2%, natomiast w Polsce zapadalność szacowana jest średnio na 150/100tys.
mieszkańców, z obserwowanym znacznie częstszym (o ok. 19%) występowaniem u mężczyzn, co
pośrednio kompensowane jest w starszych grupach wiekowych, w związku z dłuższą średnią długością
życia kobiet [2]. Najczęstszą postacią jest udar niedokrwienny, zwykle powodowany zatorowością
sercowopochodną, dysfunkcją mikrokrążenia mózgowego (mikroangiopatią mózgową) oraz patologią
miażdżycową tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych oraz zaburzeniami krzepnięcia. Przez ostatnie
25 lat zaobserwowano znaczący wzrost występowania incydentów udarowych, zwłaszcza w krajach
rozwijających się. W 2013 najwyższy skok DALY (ang. disability-adjusted life year - lata życia
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skorygowane niepełnosprawnością) i śmiertelności zaobserwowano w Rosji i krajach Europy
wschodniej. Udar nie powinien być jak dotychczas traktowany jako choroba wieku podeszłego – 2/3
wszystkich incydentów występuje u osób poniżej 70 roku życia. Raporty wskazują ponadto, że ryzyko
udaru wśród młodych dorosłych nie tylko nie zmniejsza się, a może nawet wzrosnąć z uwagi na coraz
częstszy problem zespołu metabolicznego w tej grupie wiekowej [3, 4].
Zgodnie z zaleceniami American Stroke Association oraz American Heart Association w ostrej fazie
udaru niedokrwiennego mózgu obecnie zalecane są dwie metody leczenia przyczynowego: dożylna
terapia trombolityczna za pomocą tkankowego aktywatora plazminogenu oraz trombektomia
mechaniczna [5].
Zastosowanie rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA) w dawce 0,9mg/kg
obarczone jest ścisłymi wskazaniami. Najważniejszą rolę gra czas, bowiem obowiązuje 4,5 godzinne
okno terapeutyczne, tj. czas, od kiedy pacjent ostatnio był widziany zdrowy. Im szybciej zostanie podana
alteplaza, tym większe szanse na rekanalizację i uniknięcie powikłań – stąd tak istotna jest szybka
diagnostyka kliniczna. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że do incydentów udarowych w 1/3
przypadków dochodzi w trakcie snu, a pacjent dopiero po przebudzeniu zauważa u siebie objawy.
Przeważnie jest już wówczas za późno na zastosowanie leczenia farmakologicznego przez wzgląd na
rozległość uszkodzenia tkanki mózgowej i związane z tym ryzyko zaindukowania udaru krwotocznego,
który wiąże się z niepomyślnym rokowaniem i znacznie większą śmiertelnością niż udar niedokrwienny.
Zgodnie z badaniami, około 2% pacjentów doświadcza powikłań w wyniku leczenia trombolitycznego
– szczegółowa diagnostyka i ścisłe przestrzeganie wytycznych minimalizuje ten odsetek [3].
Trombektomia mechaniczna polega na dojściu przeznaczyniowym do miejsca uwięźnięcia skrzepu,
jego rozfragmentowaniu i wydobyciu, co w rezultacie przywraca krążenie w rejonie objętym udarem.
Zabieg ten zarezerwowany jest dla pacjentów, u których można jeszcze odzyskać niedokrwiony obszar
nim wystąpi martwica – również w przypadku, kiedy istnieją przeciwwskazania do leczenia
trombolitycznego. Okno terapeutyczne obejmuje pierwsze 6 godzin dla udarów obejmujących przedni
obszar krążenia, zaś dla tylnego obszaru wynosi 8-12 godzin. Procedura zarezerwowana jest tylko dla
specjalistycznych ośrodków posiadających doświadczoną kadrę i wykwalifikowany sprzęt [3].
W Polsce programem pilotażowym trombektomii mechanicznej od 1 lipca 2019 roku objęte jest
17 ośrodków udarowych, w tym od 2018 roku Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Szpitale
przeprowadzały zabieg ten już wcześniej, ale na własny koszt.
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Wykres 1. Ilość procedur wykonanych celem leczenia udaru niedokrwiennego mózgu w latach 2015-2018 w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie [opracowanie własne]

Skuteczna terapia ma na celu nie tylko uratowanie życia pacjenta, ale w dalszej perspektywie skupia
się na uniknięciu trwałego inwalidztwa. Długoterminowy rezultat leczenia opiera się głównie na ocenie
możliwości samodzielnego funkcjonowania, dla którego obiektywnym i usystematyzowanym
miernikiem jest zmodyfikowana skala Rankina (mRS). Sukcesem terapeutycznym jest wynik
w przedziale od 0 do 2, interpretowany jako pełna samodzielność w codziennym funkcjonowaniu.
5 w skali Rankina oznacza ciężkie inwalidztwo wymagające stałej opieki nad pacjentem.

Cel pracy
Niniejsza praca poświęcona jest ocenie skuteczności trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru
niedokrwiennego mózgu. Składa się na nią oszacowanie bezpieczeństwa zabiegu i porównaniu
efektywności z innymi metodami terapeutycznymi.

Materiały i metody
Badaniem objęto grupę 212 pacjentów (116 kobiet i 96 mężczyzn) skierowanych do Zakładu
Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2016-2018,
u których podjęto leczenie udaru niedokrwiennego poprzez mechaniczną trombektomię. Od pacjentów
zebrano podstawowe dane (wiek, ciśnienie tętnicze, glikemia) i wywiad chorobowy: występowanie
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nadciśnienia, cukrzycy i incydentów naczyniowych. Początkowy stan neurologiczny został oceniony na
podstawie skali NIHSS.

Tabela 1. Podstawowe dane na temat pacjentów. Źródło: opracowanie własne

Charakterystyka pacjentów

Wynik

Wiek (lata)

73 (44-99)

Punktacja NIHSS w chwili przyjęcia

17,6 (5-38)

Średnie ciśnienie tętnicze

146/85

Glikemia

138 (60-412)

Tabela 2. Występowanie czynników ryzyka w badanej grupie. Źródło: opracowanie własne

Choroby współistniejące

Występowanie n (%)

Nadciśnienie tętnicze

192 (91%)

Zaburzenia rytmu serca

109 (51%)

Udar/TIA w wywiadzie

52 (25%)

Cukrzyca

51 (24%)

Badania obrazowe stanowią niezbędny element diagnostyczny udaru mózgu, a najczęściej
wykorzystywanym w tym celu narzędziem jest tomograf komputerowy. Obok wykonanego badania
angio-CT, pacjenci zostali również ocenieni w skali ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT
Score), która powstała na początku XXI wieku jako kwantyfikator wczesnych zmian niedokrwiennych
na obrazach tomografii komputerowej u osób podejrzanych o ostry udar niedokrwienny mózgu.
Obejmuje zakres od 0 do 10 punktów, gdzie 10 pkt. oznacza stan prawidłowy. Jest ona skorelowana
z rokowaniem. Obecnie stanowi jedno z kryteriów podczas kwalifikacji chorych do trombektomii
mechanicznej.
Udar niedokrwienny najczęściej dotyczy obszaru unaczynienia tętnicy środkowej mózgu (median
cerebral artery, MCA) – w badaniu aż 78% przypadków dotyczyło tej lokalizacji. Rzadziej zatory
zajmowały tętnicę szyjną wewnętrzną (internal carotid artery, ICA), tętnicę tylną mózgu (posterior
cerebral artery, PCA) i tętnicę podstawną (basilar artery, BA). Szczególną postacią udaru
niedokrwiennego jest zator typu tandem (tandem occlusion) – definiuje się go jako niedrożność dużych
naczyń wewnątrzczaszkowych z niedrożnością lub zwężeniem szyjnego odcinka tętnicy szyjnej
wewnętrznej. Tego typu schorzenie charakteryzuje słaba odpowiedź na dożylną trombolizę i złe
rokowanie.
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Tabela 3. Lokalizacja udaru. MCA – tętnica środkowa mózgu, ICA – tętnica szyjna wewnętrzna, Tandem occlusion – udar
typu tandem, PCA – tętnica tylna mózgu, BA – tętnica podstawna. Źródło: opracowanie własne

Lokalizacja udaru

Występowanie n (%)

MCA

165 (78%)

ICA

57 (27%)

Tandem occlusion

22 (10%)

PCA

13 (6%)

BA

15 (7%)

Czas odgrywa kluczową rolę decydującą o wyniku leczenia udaru niedokrwiennego. Szybka
diagnostyka i wdrożenie procedur terapeutycznych przekłada się na lepsze rokowanie i większe szanse
na odzyskanie sprawności przez pacjenta. Na potrzeby badania zanotowano czas upływający od
pierwszych oznak udaru do najistotniejszych momentów:
•

Czas od wystąpienia objawów do przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR),

•

Czas od wystąpienia objawów do zastosowania trombolizy,

•

Czas od wystąpienia objawów do zastosowania trombektomii mechanicznej,

•

Czas od wystąpienia objawów do uzyskania reperfuzji.

Tabela 4. Czasy upływające od początku objawów do wdrożenia poszczególnych procedur. Źródło: opracowanie własne

Czas

t [min]

Objawy – przyjęcie na SOR

83 (12-210)

Objawy – włączenie trombolizy

121 (70-240)

Objawy – zastosowanie trombektomii

198 (95-320)

Objawy – uzyskanie reperfuzji

225 (110-370)

Wyniki
Ocena reperfuzji bezpośrednio po zabiegu została przeprowadzona na podstawie zmodyfikowanej
Terapeutycznej Skali Udaru Mózgu (mTICI):
•

3 – uzyskana całkowita rekanalizacja naczynia,

•

2b – całkowita reperfuzja z wolniejszym przepływem niż normalny,

•

2a – częściowe wypełnienie obszaru naczyniowego,

•

1 – zachowany minimalny przepływ,

•

0 – brak przepływu.
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Najwyższy stopień, czyli całkowitą rekanalizację naczynia uzyskano u 92% pacjentów.

Tabela 5. Ocena rekanalizacji w skali mTICI. Źródło: opracowanie własne

Rezultaty leczenia - rekanalizacja

Występowanie n (%)

Pełna rekanalizacja (mTICI=3)

195 (92%)

Dobra rekanalizacja (mTICI=2b)

4 (2%)

Niezadowalająca rekanalizacja (mTICI<2b)

13 (6%)

Wynik leczenia oparto na ocenie poprawy stanu klinicznego – spośród badanych rezultaty
stwierdzono u 80% z nich. Sukces terapeutyczny stanowi możliwość niezależnego funkcjonowania
w codziennym życiu – 31% pacjentów odzyskało pełną sprawność w chwili wypisu. 9% nie
doświadczyło żadnych efektów leczenia, a 11% zmarło. Wyniki zestawiono w tabeli.

Tabela 6. Podsumowanie efektów klinicznych. Źródło: opracowanie własne

Rezultaty leczenia - stan kliniczny

Występowanie n (%)

Poprawa stanu klinicznego

170 (80%)

w tym powrót do pełnej sprawności

66 (31%)

Brak poprawy stanu klinicznego

17 (9%)

Zgon

25 (11%)

W badaniu uwzględniono powikłania – transformacji do udaru krwotocznego doświadczyło 11%
badanych, a u 3% pacjentów wystąpił krwiak w miejscu wkłucia do tętnicy udowej.

Tabela 7. Odnotowane powikłania. Źródło: opracowanie własne

Powikłania

Występowanie n (%)

Ukrwotocznienie ogniska

24 (11%)

Krwiak w miejscu wkłucia do t. udowej

7 (3%)

Dyskusja
Udar

mózgu

stanowi

istotny

problem

terapeutyczny.

Będąc

najczęstszą

przyczyną

niepełnosprawności u osób dorosłych oraz drugą na świecie przyczyną zgonów pociąga za sobą
poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne.
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Zgodnie z zaleceniami American Stroke Association oraz American Heart Association leczenie
trombolityczne pozostaje standardowym u pacjentów spełniających kryteria kwalifikacji, natomiast
u pacjentów z przeciwwskazaniem do tej terapii, przekroczeniem okna czasowego oraz nieodnoszących
z niej korzyści należy rozważyć trombektomię [5].
Doświadczenia z trombektomią mechaniczną w ostrej niedrożności tętnic wewnątrzczaszkowych
rozpoczęto ponad 10 lat temu, wykazując odsetek rekanalizacji naczyń mózgowych na poziomie 70–
80% dla systemów Penumbra i MERCI [6, 7]. Na podstawie dalszych doniesień naukowych wykazano,
że nie bez znaczenia pozostaje wybór trombektomu. Spośród stosowanych systemów najwyższą
referencyjność zaopiniowano dla TREVO i Solitaire. Porównawcze badania wykazały, że są one
bardziej efektywne w zakresie odsetka rekanalizacji tętnic (83–89%) oraz poprawy stanu
funkcjonalnego pacjentów. U 58% pacjentów po zastosowaniu w ostrym okresie udaru systemu
Solitaire oraz u 55%, u których wykorzystano Trevo całkowicie ustąpił deficyt spowodowany udarem
mózgu. Częstość wewnątrzczaszkowych krwawień spowodowanych terapią wewnątrznaczyniową przy
pomocy obu tych systemów obserwowano odpowiednio u 2 i 6,8% pacjentów [8, 9].
W 2017 Agnieszka Słowik wraz z zespołem przeprowadziła retrospektywną, 5-letnią analizę
doświadczenia w zastosowaniu trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego.
Kwestionariusz objął 23 z 25 stacjonujących w Polsce kompleksowych Centrów Udarowych –
wszystkie wykonują wstępną tomografię komputerową i angio-CT. Mechanicznej trombektomii
poddano razem 586 pacjentów, a przeanalizowano dane 531 z nich. Średni czas między początkiem
objawów a nakłuciem pachwiny wynosił 250 (+/- 99) minut, a u 90,3% badanych poddano interwencji
w ciągu 6 godzin od wystąpienia udaru. Dożylne leczenie trombolityczne rekombinowanym tkankowym
aktywatorem plazminogenu zastosowano u 59,3% przed trombektomią, a 15,1% otrzymało je w trakcie
trombektomii. Użycie stentu Solitaire miało miejsce w ponad połowie zabiegów (53%). Za udaną
rekanalizację naczynia uznaje się wynik 2b lub 3 w skali TICI. Taki rezultat osiągnięto w 64,6%
przypadków, a 53,4% nie doświadczyło transformacji krwotocznej. Poprawę kliniczną po wypisie
odnotowano w 53,7% przypadków. W zmodyfikowanej skali Rankina ocenę 0–2 przyznano w 31,4%
przypadków [10].
Na podstawie powyższego doniesienia można porównać standardy opieki 212 pacjentów
z poziomem prezentowanym przez inne ośrodki udarowe. W niniejszym badaniu zanotowano krótszy
średni czas upływający od pierwszych objawów do zastosowania trombektomii (198 vs 250 minut).
Odsetek całkowitych i dobrych rekanalizacji (TICI 3 lub 2b) na poziomie 94% świadczy o wyższej
skuteczności w porównaniu do 64,6% z ogólnej analizy, podobnie jak odnotowana poprawa kliniczna –
80% w porównaniu do 53,4%. Niemal bez różnicy pozostaje odsetek pacjentów sprawnych po leczeniu
– w Polsce wyniósł średnio 31,4%, a w niniejszym badaniu było to odpowiednio 31%. Porównanie to
świadczy nie tylko o kwalifikacjach i przeszkoleniu zespołu udarowego, ale także o postępach
w stosowaniu trombektomii mechanicznej i jej wysokiej efektywności w leczeniu udaru.
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W badaniu MR CLEAN porównano efekty standardowego leczenia trombolitycznego
i mechanicznej trombektomii (w 10,4% przypadków wspomaganą dotętniczym podaniem trombolityku
bezpośrednio do miejsca okluzji). Stwierdzono bezwzględną różnicę 13,5 punktów procentowych we
wskaźniku funkcjonalnej samodzielności (wynik w zmodyfikowanej skali Rankina w przedziale 0-2) na
korzyść interwencji wewnątrznaczyniowej (32,6% vs. 19,1%). Pomiędzy badanymi grupami nie
stwierdzono

istotnych

różnic

w

śmiertelności

ani

występowaniu

objawowego

krwotoku

śródmózgowego [11].
Badanie ESCAPE wyodrębniło spośród pacjentów grupę kontrolną, u której zastosowano klasyczny
schemat leczenia trombolitycznego, oraz grupę badawczą – interwencyjną – gdzie standardowa opieka
została uzupełniona trombektomią z wykorzystaniem systemu Solitaire. Wskaźnik niezależności
funkcjonalnej (wynik w skali Rankina 0-2 w 90 dniu) przemawiał na korzyść rozszerzonego schematu
leczenia - oczekiwaną sprawność odzyskało 53% pacjentów, w grupie kontrolnej 29,3% pacjentów.
Ponadto leczenie interwencyjne w tym badaniu wiązało się z niższą śmiertelnością - 10,4% kontra 19%
w grupie poddanej wyłącznie standardowej opiece. Objawowy krwotok śródmózgowy wystąpił u 3,6%
pacjentów leczonych zabiegowo i u 2,7% w kontrolnej grupie [12].
Obiecująco przedstawiają się wyniki uzyskane w doniesieniu EXTEND-IA, gdzie również
porównano efekty leczenia alteplazą z trombektomią za pomocą systemu Solitaire. W grupie poddanej
interwencji zabiegowej odnotowano wyższy wskaźnik reperfuzji w porównaniu do terapii
trombolitycznej (100% wobec 37% dla alteplazy). Wewnątrznaczyniowe leczenie wdrożone po średnio
210 minutach od pierwszych objawów sprzyjało wczesnej poprawie funkcji neurologicznych po
3 dniach (80% kontra 37%), a także przyniosło lepszy wynik czynnościowy w 90 dniu badania – 71%
pacjentów osiągnęło niezależność w codziennych czynnościach (wynik 0-2 w zmodyfikowanej skali
Rankina), podczas gdy w grupie kontrolnej równie sprawnych było 40%. Nie stwierdzono istotnych
różnic w częstości zgonów lub objawowych krwotoków śródmózgowych [13].
Uważa się, że rozbieżności w wynikach badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii
wewnątrznaczyniowej w udarze mózgu spowodowane są niedoprecyzowanymi i niespójnymi
kryteriami kwalifikacji w poszczególnych protokołach badawczych, pomijaniem procedury angio-TK
głowy, opóźnieniem w rozpoczęciu interwencji, brakiem jednoznacznego stanowiska odnośnie
znieczulenia ogólnego oraz parametrami technicznymi używanego sprzętu.

Wnioski
Trombektomia mechaniczna jest skuteczną metodą w reokluzji tętnic mózgowych - przynosi wyższy
wskaźnik reperfuzji w porównaniu do zastosowania samej alteplazy. Ponadto sprzyja wczesnej
neurologicznej regeneracji i powrotowi pacjenta do sprawności w codziennym funkcjonowaniu, na co
wskazuje niski odsetek pacjentów nieodnoszących korzyści z leczenia. Dowodem na bezpieczeństwo
zabiegu jest stosunkowo niewielki odsetek powikłań i zgonów, często determinowany przez poważny
stan kliniczny w chwili przyjęcia. Mimo coraz szerszego stosowania we wczesnej fazie udaru jest
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postępowaniem innowacyjnym, wciąż eksperymentalnym, dlatego zabieg ten może być wykonywany
tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach. Niezbędne są dalsze analizy rejestrów i badań klinicznych
w celu pełnej oceny ich bezpieczeństwa i efektywności oraz ustalenia ścisłych wskazań
terapeutycznych.

Słowa kluczowe:
trombektomia, udar mózgu

Keywords:
thrombectomy, stroke
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Abstrakt
Metody obrazowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a w szczególności tomografia
komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MR) przez ostatnie lata bardzo się rozwinęły. Pozwalają
one na szybkie postawienie trafnego rozpoznania. Badanie perfuzyjne CT, MR oraz obrazowanie
dyfuzyjne MR, dają zupełnie nowe możliwości w diagnostyce zmian niedokrwiennych mózgu. Te
techniki badania pozwalają uwidocznić ogniska udarów niedokrwiennych w najwcześniejszej ich fazie
oraz określić stosunek wielkości strefy zawału i penumbry, co jest istotną informacją w kwalifikacji
pacjentów do ewentualnego leczenia trombolitycznego lub mózgowej trombektomii mechanicznej.
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie możliwości zastosowania nowoczesnych technik diagnostyki
we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu.

Abstract
Imaging methods of the central nervous system (CNS), in particular computed tomography (CT) and
magnetic resonance imaging (MRI) have developed significantly in recent years. They allow quick and
accurate diagnosis of brain pathologies. In addition to this, CT/MRI perfusion and MRI diffusion
imaging offer completely new possibilities in the diagnosis of ischemic brain changes. These diagnostic
tools allow visualization of ischemic stroke lesions in their earliest stages and establishing the infarction
zone and penumbra ratio, which is an important information in the qualification of patients for possible
thrombolytic therapy or cerebral mechanical thrombectomy. The aim of this work is to present the
possibilities of using modern diagnostic techniques in the early stage of ischemic stroke.

Wstęp
Udar mózgu, będący główną przyczyną trwałej niepełnosprawności i drugą przyczyną śmierci na
świecie, stanowi poważne wyzwanie medycyny XXI wieku. Pomimo istnienia różnorodnych metod
diagnostyki obrazowej oraz leczenia, dopiero wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań
klinicznych prawdziwie rewolucjonizują podejście diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z
podejrzeniem udaru [1].
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Pojęcie i klasyfikacja udarów mózgu
Udar mózgu charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów ogniskowych, spowodowanych
niedomogą krążenia mózgowego [2, 3]. Ze względu na charakter ogniska udarowego można wyróżnić
jego dwa typy - niedokrwienny oraz krwotoczny.
Udar niedokrwienny może rozwinąć się wskutek okluzji tętnicy zaopatrującej, bądź
niedostatecznego przepływu krwi (tzw. udar hemodynamiczny) przez określone terytorium naczyniowe.
Z kolei do niedrożności naczynia doprowadzającego może dojść wskutek miejscowej zakrzepicy, np.
owrzodziałej lub uszkodzonej blaszki miażdżycowej, lub w mechanizmie zatorowym.
Ze względu na nieustanną ewolucję technik diagnostycznych i leczniczych, zmianom uległa
terminologia opisująca epizody niedokrwienne. Aktualnie, zespół objawów typowych dla udaru
niedokrwiennego nosi nazwę “ostrego incydentu mózgowo-naczyniowego”, a ognisko niedokrwienne
może zostać sklasyfikowane jako udar dokonany dopiero po końcowej ocenie skuteczności działań
terapeutycznych. Zmianie uległo także kryterium czasowe definiujące epizod przemijającego napadu
niedokrwiennego (ang. Transient Ischemic Attack, TIA). Według najnowszych doniesień naukowych
objawy TIA powinny ustąpić w czasie 1 godz., a nie jak uważano poprzednio - w ciągu doby [4, 5].
Deficyt neurologiczny powstający wskutek udaru krwotocznego jest spowodowany przerwaniem
ciągłości naczynia mózgowego i związanym z nim, działającym destrukcyjnie na struktury mózgowia,
wynaczynieniem krwi. Do udarów krwotocznych zalicza się zarówno krwawienie śródmózgowe (ang.
intracerebral hemorrhage, ICH), jak i podpajęczynówkowe (ang. subarachnoid hemorhage, SAH).
Krwotok śródmózgowy rozwija się w wyniku uszkodzenia naczyń penetrując w głąb tkanki
nerwowej mózgu. Powstały krwiak powoduje kompresję struktur mózgowia, czego następstwem jest
ich niedotlenienie. Stan kliniczny pacjenta i objawy neurologiczne zależą od lokalizacji i wielkości
ogniska krwotocznego. Krwawienie występuje najczęściej w okolicy wzgórza, mostu, istoty białej
półkul, jąder podstawy oraz móżdżku.
W trakcie krwotoku podpajęczynówkowego dochodzi do nagłego przedostania się krwi z naczynia
zlokalizowanego na powierzchni mózgowia do przestrzeni pomiędzy oponami pajęczą i miękką. Oprócz
przyczyn urazowych, tego rodzaju krwawienie pojawia się zwykle w wyniku pęknięcia tętniaka lub
innej wady naczyniowej.
Inna obowiązująca klasyfikacja udarów bazuje na kryterium czasowym. W zależności od okresu jaki
upłynął od wystąpienia pierwszych objawów, wyróżnia się udary:
⚫

nadostre (0–6 h od wystąpienia objawów),

⚫

ostre (6–24 h od wystąpienia objawów),

⚫

podostre (2–7 dni od wystąpienia objawów),

⚫

przewlekłe (dłużej niż 7 dni od wystąpienia objawów) [6].

Znaczenie diagnostyki obrazowej u pacjentów z udarem mózgu
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3.1. Tomografia komputerowa
Od ponad 30 lat tomografia komputerowa stanowi metodę pierwszego wyboru w diagnostyce
obrazowej udaru mózgu. Przede wszystkim, badanie TK pozwala na wykluczenie krwotocznej etiologii
zmian w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), np. krwawienia podpajęczynówkowego, krwiaków
śródmiąższowych (pod- i nadtwardówkowych), innych patologii OUN [7]. Co więcej, umożliwia na
stosunkowo wczesne uwidocznienie ognisk naczyniopochodnych niedokrwiennych. Ogromną zaletą
współczesnej TK jest możliwość uzupełnienia protokołu badania o automatyczną ewaluację rozległości
ogniska udarowego w skali ASPECTS (Alberta Score Program Early CT Score). Klasycznie skala
została zaprojektowana do oceny terytorium unaczynienia tętnicy środkowej mózgu, które podzielono
na dziesięć obszarów obejmujących: jądro ogoniaste, skorupę, torebkę wewnętrzną, korę wyspy, a także
strefy M1-M3 oraz M4-M6 odpowiadające strukturom zaopatrywanym przez ww. tętnicę odpowiednio
na poziomie jąder podstawy i komór bocznych. Każdemu z objętych niedokrwieniem terytoriów
przypisywany jest jeden punkt, odejmowany od maksymalnej wartości równej 10. Zgodnie z literaturą,
wynik 7 koreluje z gorszym długotrwałym wynikiem leczenia (ocenianym po 3 miesiącach od incydentu
naczyniowego) oraz silniej wyrażonymi objawami neurologicznymi. Aktualnie skalę zaadaptowano
również do oceny deficytów krążenia tylnego [8].
Pomimo iż tomografia komputerowa jest badaniem rutynowo stosowanym w diagnostyce udarów
niedokrwiennych, posiada również szereg ograniczeń. Pierwsze z nich wynika z niewystarczającego
poziomu osłabienia współczynnika pochłaniania promieniowania w obszarze niedokrwienia w fazie
nadostrej udaru, tj. przez pierwszych sześć godzin od początku epizodu niedokrwiennego, co może
prowadzić do przeoczenia (zwłaszcza drobnego) wczesnego ogniska zawałowego, a co za tym idzie –
zdyskwalifikowania pacjenta z leczenia trombolitycznego i/lub wewnątrznaczyniowego.
Czas, po upłynięciu którego dochodzi do uwidocznienia ogniska zawałowego jest osobniczo
zmienny i przeważnie wynosi 6 do 24 godzin, co przekłada się na stosunkowo niską czułość metody,
szacowaną na ok. 60% rozpoznań w pierwszej dobie. Z kolei wczesne uwidocznienie się ogniska
zawałowego w badaniu TK stanowi niekorzystny czynnik prognostyczny, wskazujący na dużą
dynamikę procesu niedokrwiennego.
Pierwszymi oznakami udaru niedokrwiennego widocznymi w badaniu TK są: zwężenie bruzd
korowych oraz zatarcie granicy pomiędzy korą mózgu a strukturami podkorowymi. Powyższym
nieprawidłowościom mogą również towarzyszyć objawy: wstążki (zatarcie wstęgi wyspy) oraz
hiperdensyjnej tętnicy środkowej mózgu (efekt zablokowania światła naczynia przez skrzepliny lub
materiał zatorowy). Po upływie około 12 godzin od wystąpienia pierwszych objawów, w obrębie
ogniska zawałowego dochodzi do osłabienia współczynnika pochłaniania promieniowania, wskutek
czego widoczny jest on jako strefa zmian hypodensyjnych. Równolegle rozwijają się zmiany
obrzękowe, nierzadko powodujące ucisk komór bocznych.
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TK ma ograniczoną wartość w ocenie zmian zlokalizowanych w móżdżku oraz pniu mózgu, ze
względu na to, iż skany struktur tylnego dołu czaszki obciążone są istotnymi artefaktami pochodzącymi
z kości. Może to skutkować uzyskaniem fałszywie negatywnego wyniku badania. Kolejną trudność
może stanowić uzyskanie niejednoznacznego diagnostycznie obrazu, którego interpretacja ściśle zależy
od doświadczenia radiologa [9].

3.2. Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK)
Angiografia tomografii komputerowej jest często stosowanym uzupełnieniem diagnostyki
przeglądowej. Dzięki zastosowaniu dożylnych środków kontrastowych pozwalających na szybkie i
precyzyjne określenie poziomu niedrożności lub zwężenia naczynia krwionośnego, metoda ta cechuje
się stosunkowo wysokim poziomem skuteczności diagnostycznej. Co więcej, angio-TK umożliwia
również określenie dróg i ocenę wydolności krążenia obocznego.
Badanie przeglądowe mózgowia, uzupełnione o opcję angiografii TK, umożliwia identyfikację
pacjentów ze wskazaniami do leczenia reperfuzyjnego. Jest szczególnie przydatne w kwalifikacji
chorych do leczenia metodą trombektomii mechanicznej, uznawanej za najbardziej skuteczną metodę
rewaskularyzacji, a także w podjęciu decyzji o rodzaju trombolizy (dożylna, dotętnicza).
Główne ograniczenia angio-TK wynikają ze stosowania jodowych środków kontrastujących, które
mogą nie tylko wywołać pełne spektrum reakcji alergicznych, ale również doprowadzić do trwałego
uszkodzenia nerek w mechanizmie tzw. nefropatii pokontrastowej (CIN, contrast-induced nephropathy)
– manifestującej się najczęściej poprzez znaczny spadek filtracji kłębuszkowej. Nefropatia
pokontrastowa stanowi trzecią co do częstości przyczynę ostrego uszkodzenia nerek w warunkach
szpitalnych. Należy również zauważyć, że podanie środka cieniującego skutkuje wydłużeniem całej
procedury diagnostycznej [9].

3.3. Perfuzyjna tomografia komputerowa mózgu (p-TK)
Włączenie

do

protokołu badań

perfuzyjnych

mózgowia

zrewolucjonizowało

podejście

diagnostyczno-terapeutyczne u wybranych pacjentów z objawami niedokrwienia centralnego układu
nerwowego. Udowodniono bowiem, że w niektórych, wyselekcjonowanych przypadkach, chorzy mogą
odnieść korzyść z leczenia rewaskularyzacyjnego nawet w 24 godziny od wystąpienia objawów udaru.
Wymieniona technika badania stanowi uzupełnienie przeglądowej TK mózgowia i oparta jest na
śledzeniu przepływu środka kontrastującego w wybranych obszarach OUN, jako funkcji czasu.
Podstawą perfuzji TK jest ocena zmian współczynnika osłabienia liniowego tkanki nerwowej mózgu
po podaniu kontrastu. Na podstawie pomiaru określonych parametrów, m.in. mózgowego przepływu
krwi (ang. cerebral blood flow, CBF), średniego czasu przejścia (ang. mean transit time, MTT) oraz
mózgowej objętości krwi (ang. cerebral blood volume, CBV) - tradycyjnie przedstawionych w postaci
map kolorów, można z dużą dokładnością ocenić zasięg obszaru dokonanego zawału, wydolność
krążenia obocznego, jak również oszacować objętość mózgowia o obniżonej perfuzji zagrożonego
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trwałym niedokrwieniem, tzw. obszar penumbry. To właśnie przywrócenie prawidłowego krążenia krwi
w obszarze penumbry stanowi cel leczenia rewaskularyzacyjnego i decyduje o ostatecznym wyniku
terapii.
Zarówno w obszarze zawału (z agn. core), jak i strefie penumbry, dochodzi do redukcji CBF z
towarzyszącym wydłużeniem MTT. Wydłużenie MTT stanowi wyraz zaangażowania kolaterali
naczyniowych. Jednak w przypadku załamania mechanizmów kompensacyjnych (niewydolności
krążenia obocznego), jak ma to miejsce w przypadku dokonanego udaru, dochodzi do wyraźnego
spadku CBV. Wartość CBV stanowi zatem czynnik różnicujący ognisko zawału od obszaru penumbry.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że pomimo niezaprzeczalnych zalet, perfuzja jest techniką
stosunkowo rzadko wykorzystywaną w codziennej praktyce. Najczęściej wynika to z braku
wyposażenia aparatów TK w odpowiednie oprogramowanie oraz stosunkowo małego doświadczenia
ośrodków diagnostycznych. Niebagatelna pozostaje również kwestia ekspozycji na wysoką dawkę
promieniowania, zwłaszcza w przypadku starszych systemów TK oraz postulowanej neurotoksyczności
środków kontrastujących. Powyższe zarzuty potwierdzono jednak tylko w przypadku jonowych
jodowych środków kontrastowych, natomiast środki niejonowe wydają się nie mieć wpływu na wzrost
śmiertelności okołoudarowej, ani wielkość ogniska zawałowego [11]. Obecnie wiele ośrodków
udarowych w Europie Zachodniej wykorzystuje perfuzyjne badania TK z użyciem niejonowych
środków kontrastowych, jako metodę z wyboru w neuroobrazowaniu ostrej fazy udaru niedokrwiennego
mózgu.

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (TCD)
Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (ang. transcranial doppler, TCD) stanowi
nieinwazyjną alternatywę dla badań kontrastowych. Największą zaletą TCD jest możliwość
dynamicznej oceny przepływu krwi przez łożysko naczyniowe mózgowia w czasie rzeczywistym, co
sprawia, że metoda ta znajduje zastosowanie nie tylko we wstępnej ewaluacji pacjenta z objawami
udarowymi, lecz także w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie trombolityczne.
Bezpośrednia obserwacja rekanalizacji naczynia w trakcie leczenia trombolitycznego umożliwia
wstępną, ilościową ocenę skuteczności prowadzonych działań terapeutycznych w oparciu o wybrane
parametry dopplerowskie ujęte w klasyfikacji TIBI (Thrombolysis In Brain Ischemia). Demchuk i wsp.
[12] dokonali podziału nieprawidłowych przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych na grupy:
⚫

grupa 0 — brak przepływu w danej tętnicy, ale przepływ obecny w pozostałych tętnicach;

⚫

grupa 1 — przepływ minimalny;

⚫

grupa 2 — przepływ stępiony;

⚫

grupa 3 — przepływ obniżony;

⚫

grupa 4 — przepływ stenotyczny;

⚫

grupa 5 — przepływ normalny,
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Objawy kliniczne udaru pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa określić lokalizację ogniska
zawałowego, co z kolei czyni badanie dopplerowskie niezwykle szybką metodą służącą do oceny
drożności naczynia. Stosunkowo często TCD stanowi podstawę do kwalifikacji pacjenta do leczenia
trombolitycznego.
Istnieje grupa pacjentów, u których przezczaszkowe badanie dopplerowskie ma ograniczoną wartość
diagnostyczną, co przede wszystkim wiąże się z nieprzeziernością typowych okien akustycznych w
obrębie kości czaszki. Szacuje się jednak, że takie trudności występują nie więcej niż w 15% wszystkich
przypadków. Jakość samego badania jest również bezpośrednio uzależniona od kompetencji oraz
doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie [12].

Rezonans magnetyczny (MR)
Jedną z najdokładniejszych metod w diagnostyce ostrego udaru niedokrwiennego mózgu jest badanie
DWI (diffusion-weighted imaging), którego czułość wynosi od 88%-100% a swoistość nawet 95%100% [13]. U podstaw tej techniki leży obrazowanie dyfuzji, czyli samoistnych i nieuporządkowanych
ruchów cząsteczek wody. Obszary dotknięte udarem cechuje dużo gorsza dyfuzja wynikająca z obrzęku
cytotoksycznego spowodowanego zaburzoną czynnością kanałów sodowo-potasowych [9]. Te rejony
są widoczne jako hiperintensywne w obrazach DWI już w kilka minut od wystąpienia udaru [14]. W
celu odróżnienia ich od starych ognisk niedokrwiennych należy uzupełnić badanie o pomiar tzw.
rzeczywistego współczynnika dyfuzji (ADC - apparent diffusion coefficient) i komplementarną mapę
ADC, na której obszar ostrego niedokrwienia będzie wykazywał zredukowaną intensywność sygnału
(będzie hypointensywny) [Rysunek 1].

Rysunek 6 Widoczne ognisko o zwiększonej intensywności sygnału w DWI i odpowiadające mu ognisko o obniżonej
intensywności sygnału w ADC świadczące o ostrym niedokrwieniu [opracowanie własne]
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5.1. Perfuzja w rezonansie magnetycznym
Badanie rezonansu magnetycznego umożliwia również ocenę perfuzji (perfusion-weighted imaging
– PWI) tkanki mózgowej. Badanie wykonuje się po dożylnym podaniu środka paramagnetycznego. Jego
obecność w naczyniach mózgowych zmienia pole magnetyczne co skutkuje gwałtownym spadkiem
sygnału w otaczającej tkance mózgowia. Zmiany sygnału mierzone są przez okres 1 minuty i
umożliwiają określenie parametrów takich jak mózgowy przepływ krwi (CBF - cerebral blood flow),
jej objętość (CBV - cerebral blood volume) oraz czas przepływu (MTT - mean transit time). U chorych
z udarem niedokrwiennym PWI uwidacznia hipoperfuzję mózgu spowodowaną upośledzonym
przepływem krwi w obszarze niedokrwienia.
Porównując obrazy DWI i PWI oraz różnicę ich wielkości (DWI minus PWI – diffusion-perfusion
mismatch) możliwe jest określenie obszaru penumbry czyli strefy częściowego niedokrwienia. Im jest
ona większa, tym większa jest szansa na dobry efekt leczenia trombolitycznego, ponieważ obszar
penumbry można uratować przed dokonanym zawałem.
Głównymi wadami badań rezonansu magnetycznego jest ich ograniczona dostępność. Nawet w
krajach zamożnych obecność aparatu dostępnego całodobowo w trybie dyżurowym jest rzadkością.
Kolejne ograniczenia wynikają również z trudności badania, które w porównaniu z badaniem tomografii
komputerowej jest badaniem znacznie dłuższym u chorych w ciężkim stanie. Należy również zaznaczyć,
że MR ustępuje tomografii komputerowej (TK) w rozpoznawaniu udaru krwotocznego, który zawsze
należy wykluczyć u chorego z udarem przed planowanym leczeniem trombolitycznym czy
trombektomii mechanicznej.

Podsumowanie
Diagnostyka obrazowa jest kluczowym punktem algorytmu postępowania w grupie pacjentów z
podejrzeniem udaru mózgu. Dzięki rozwojowi nowoczesnych metod neuroobrazowania możliwa jest
szybka identyfikacja poziomu niedrożności naczynia zaopatrującego mózgowie, co przekłada się na
wybór optymalnej metody rewaskularyzacji, decydując tym samym o osiągnięciu jak najlepszych
efektów leczenia i powrocie pacjenta do sprawności. Zastosowanie technik obrazowania perfuzji
zrewolucjonizowało proces diagnostyczno-leczniczy poprzez wydłużenie (w wybranych przypadkach)
klasycznego okna terapeutycznego z 6 do nawet 24 godzin, stwarzając tym samym możliwość
przywrócenia zdrowia jeszcze większej grupie chorych. Wobec powyższego, z powodzeniem można
przyjąć, iż neuroobrazowanie jest strategicznym elementem w opiece nad chorymi dotkniętymi udarem
mózgu.

Słowa kluczowe:
udar mózgu, tomografia komputerowa , rezonans magnetyczny
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Abstrakt
Rak jajnika jest siódmym najczęściej występującym nowotworem złośliwym, najgorzej rokującym
nowotworem

ginekologicznym

i

najczęstszą

przyczyną

zgonów

spośród

nowotworów

ginekologicznych. Z powodu niespecyficznych i skąpo wyrażonych objawów choroba jest
rozpoznawana w blisko 70% przypadków w III i IV stopniu zaawansowania (FIGO).
Pierwszorzędowym celem leczenia chirurgicznego jest całkowita cytoredukcja oznaczająca brak
makroskopowej choroby resztkowej po pierwotnej operacji obejmującej wycięcie macicy z
przydatkami, całkowite usunięcie sieci większej oraz usunięcie wszystkich ognisk przerzutowych z
otrzewnej i narządów jamy brzusznej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia wyznaczonego celu
leczenia operacyjnego pacjentki można zakwalifikować do chemioterapii neoadiuwantowej (NACT) i
operacji po uzyskaniu całkowitej lub częściowej remisji choroby.
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania chemioterapii neoadiuwantowej w terapii
zaawansowanego raka jajnika. Porównanie wyników leczenia zaawansowanego raka jajnika z
zastosowaniem NACT oraz pierwotnej optymalnej cytoredukcji (PDS).
Dane kliniczne wskazują, że zastosowanie NACT u chorych na zaawansowanego raka jajnika
pozwala uzyskać wyniki leczenia podobne jak w grupie poddanej pierwotnej optymalnej cytoredukcji,
zmniejszając istotnie umieralność okołooperacyjną, wystąpienie powikłań około- i pooperacyjnych oraz
skracając czas hospitalizacji.

Abstract
Ovarian cancer is the seventh most common malignancy and is also the leading cause of death in
patients suffering from gynecological cancers. Its aggressive clinical course is related to especially poor
prognosis in suffering woman. Due to non-specific and scantily expressed symptoms, the disease is
diagnosed in nearly 70% of cases in stage III and IV (FIGO). The primary goal of surgical treatment is
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complete cytoreduction, meaning that there is no macroscopic residual disease after primary surgery
involving total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, omentectomy, and removal of all
metastatic foci from the peritoneum and abdominal organs. If it is not possible to achieve the goal of
surgical treatment, patients may be qualified for neoadjuvant chemotherapy (NACT) and subsequent
surgery after achieving complete or partial remission of the disease.
The aim of the study is to present the possibility of using neoadjuvant chemotherapy in the treatment
of advanced ovarian cancer. Comparison of treatment results of advanced ovarian cancer using NACT
or primary debulking surgery (PDS).
Clinical data indicate that the use of NACT in patients with advanced ovarian cancer results in
treatment results similar to those in the group undergoing PDS, significantly reducing perioperative
mortality, the occurrence of perioperative and postoperative complications, and shortening hospital stay.

Wprowadzenie
Standaryzowany pod względem wieku wskaźnik zachorowalności na raka jajnika w 2012 roku wahał
się od 3,0 do 11,4 na 100 000 kobiet. Najwyższe wartości tego wskaźnika wynoszące 11,4 na 100 000
kobiet zaobserwowano w Europie Środkowej i Wschodniej, natomiast najniższe na wyspach Mikronezji
– 3,0 na 100 000 kobiet [1]. Choroba jest najczęściej diagnozowana w zaawansowanym stadium. Ponad
75% przypadków rozpoznawanych jest w stadium IIIC lub IV według FIGO (Fédération Internationale
de Gynécologie et d’Obstétrique), co jest główną przyczyną największej śmiertelności wśród
wszystkich nowotworów ginekologicznych [2, 3, 4]. Pięcioletni wskaźnik przeżycia, który dla chorych
w I stadium choroby wynosi 70-80%, obniża się

do 15% w przypadku chorych w IV stadium

zaawansowania [5]. Ryzyko zachorowania koreluje dodatnio z wiekiem – po 50 roku życia występuje
80% zachorowań na raka jajnika, przy czym ponad 50% przypadków diagnozuje się między 50 a 69
rokiem życia. Mediana wieku zachorowania wynosi 63 lata, natomiast mediana wieku zgonu wynosi 71
lat [6].
Choroba ma początkowo bezobjawowy przebieg, co sprawia, że rozpoznanie stawiane jest w
zaawansowanym stadium, gdy całkowite wyleczenie jest już zwykle niemożliwe [4]. W raku jajnika nie
ma objawów patognomonicznych, jednak zaobserwowano u pacjentek niespecyficzne objawy
dyspeptyczne (wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu, odbijania) na rok przed wykryciem nowotworu
[7,8]. W zaawansowanym stadium stwierdza się zwykle guz przydatków, płyn w jamie brzusznej, płyn
w opłucnej, powiększenie obwodu brzucha, uczucie ucisku w miednicy oraz podwyższone stężenie
antygenu CA-125 [8].
Ponad 95 % nowotworów złośliwych jajnika ma pochodzenie nabłonkowe. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO, World Health Organization) klasyfikuje nabłonkowe raki jajnika (EOC) do kilku
kategorii morfologicznych według typu komórki: raki surowicze, raki śluzowe, raki endometrioidalne
i raki jasnokomórkowe, guzy Brennera z komórek przejściowych, typ mieszany i niezróżnicowany.
Podtypy te różnią się etiologią, morfologią, biologią molekularną i rokowaniem, ale są traktowane jako
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jedna całość [9]. Najczęstszym i obarczonym największą śmiertelnością jest niskozróżnicowany rak
surowiczy jajnika (HSGC) [10].
Raki jajnika zostały podzielone na dwie grupy na podstawie ich różnej histogenezy. W podziale tym
zostały powiązane dane kliniczne, histologiczne i molekularne. Typ I obejmuje wysokozróżnicowane
raki surowicze, wysokozróżnicowane raki endometrioidalne, raki śluzowe, raki jasnokomórkowe oraz
guzy Brennera. Nowotwory te wykazują somatyczne mutacje w genach KRAS, BRAF oraz ERBB2.
Uważa się, że powstają one w wyniku stopniowej neoplazji i z guzów granicznych. Wykazują
stosunkowo wolny wzrost i są rozpoznawane w mniej zaawansowanym stadium. Nawroty zdarzają się
rzadko, a rokowanie jest dobre – 80% 5-letnich przeżyć. Wykazują one jednak małą wrażliwość na
chemioterapię. Typ I jest rozpoznawany w 25% przypadków raka jajnika. Do typu II należą
niskozróżnicowany rak surowiczy, niskozróżnicowany rak endometrioidalny, rak niezróżnicowany oraz
mięsakorak. Guzy te wykazują częste, nawracające mutacje w specyficznych onkogenach, w tym
patognomoniczną

mutację

TP53.

Charakteryzują

się

agresywnym

wzrostem,

szybkim

rozprzestrzenianiem się, a także częstymi nawrotami. Rozpoznawane są zwykle w zaawansowanym
stadium III i IV wg FIGO. Mimo dużej wrażliwości na chemioterapię, rokowanie jest złe – 10% 5letnich przeżyć. Raki typu II stanowią 75% przypadków [9, 11].
Dokładna etiologia raka jajnika jest nieznana, jednak zidentyfikowano epidemiologiczne czynniki
ryzyka jego wystąpienia takie jak podeszły wiek, obecność mutacji genów BRCA1 i BRCA2, zespół
Lyncha, położenie geograficzne oraz czynniki reprodukcyjne i hormonalne. Ponad osiemdziesiąt
procent raków rozwija się sporadycznie, pozostałe w wyniku mutacji genetycznych. Germinalne
mutacje genów BRCA1 i BRCA2 występują w 14-15% wszystkich raków jajnika i są odpowiedzialne
za rozwój 6-7% niskozróżnicowanych surowiczych raków jajnika [13, 14]. Ryzyko wystąpienia raka
jajnika w przypadku nosicielstwa mutacji genu BRCA1 wynosi 40%, w przypadku BRCA2 – 18%, a
ogólne ryzyko zachorowania wzrasta po 40. roku życia [12]. W zespole Lyncha (rodzinne występowanie
dziedzicznego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) ryzyko wystąpienia raka jajnika do
70 roku życia wynosi 9-12%. Bezdzietność, urodzenie pierwszego dziecka po 35. r.ż., bezpłodność,
wczesne pokwitanie oraz późna menopauza zwiększają ryzyko, natomiast przyjmowanie doustnej
hormonalnej antykoncepcji i karmienie piersią zmniejsza je. Okluzja jajowodów, resekcja jajników,
jajowodów i histerektomia również przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zachorowania [12].
Skryning jako metoda wczesnego wykrywania raka jajnika okazał się być nieskuteczny i nie jest
zalecany poza grupą pacjentek z wykrytą mutacją w genach BRCA.
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Terapia raka jajnika
Podstawą terapii raka jajnika jest leczenie skojarzone obejmujące chirurgię i chemioterapię. Leczenie
zależy od wielu czynników – stopnia zaawansowania choroby, stanu ogólnego pacjentki, cech guza,
wykazanych zmian genetycznych, a także czynników klinicznych. Pierwszorzędowym celem leczenia
chirurgicznego jest całkowita cytoredukcja oznaczająca brak choroby resztkowej po pierwotnej operacji
obejmującej wycięcie macicy z przydatkami, całkowite usunięcie sieci większej oraz usunięcie
wszystkich ognisk przerzutowych z otrzewnej lub narządów jamy brzusznej. Wykazano, że całkowita
resekcja wszystkich ognisk chorób makroskopowych jest najważniejszym niezależnym czynnikiem
prognostycznym w zaawansowanym raku jajnika, a dokładna ocena pacjentek przed zabiegiem
chirurgicznym jest niezbędna do określenia właściwego planu postępowania [14, 15]. Jeśli na podstawie
przedoperacyjnej oceny zaawansowania nowotworu z uwzględnieniem stanu ogólnego pacjentki uznaje
się, że można wykonać resekcję wszystkich ognisk makroskopowych nowotworu to standardowym
działaniem jest zabieg, którego wynikiem jest całkowita cytoredukcja, a następnie wdrożenie
chemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny i taksanu.
Ważne jest natomiast skuteczne identyfikowanie pacjentek, które ze względu na stopień
zaawansowania choroby nie rokują powodzenia uzyskania optymalnej cytoredukcji (pozostawienie
resztek guza >1 cm średnicy). Metody obrazowania, markery nowotworowe i laparoskopia są
narzędziami do przedoperacyjnego przewidywania wyniku operacji cytoredukcyjnej. W ocenie
przedoperacyjnej powinny również zostać uwzględnione indywidualne czynniki wpływające na wyniki
leczenia takie jak choroby współistniejące, wiek i sprawność fizyczna [16, 17]. Podczas kwalifikacji do
zabiegu należy wykonać badania obrazowe miednicy, brzucha i klatki piersiowej (tomografię
komputerową, rezonans magnetyczny oraz w niektórych sytuacjach pozytonową tomografię emisyjną
(PET-CT)), które powinny pozwolić na identyfikację przypadków z dużym ryzykiem pozostawiania
choroby resztkowej o wymiarach większych niż 1 cm. Zmiany sprawiające największe trudności
operacyjne lokalizują się w krezce jelita cienkiego, wnęce wątroby oraz klatce piersiowej [8]. Obecnie
brak jest metody diagnostyki obrazowej, która potrafiłaby w pełni wiarygodny sposób ocenić rozległość
zajęcia narządów i jamy otrzewnowej. Z tego powodu w sytuacjach, gdy wyniki badań klinicznych i
obrazowych sugerują zaawansowanie raka jajnika ocenione w skali FIGO jako III lub IV można
wykonać laparoskopię diagnostyczną. Podczas zabiegu wykonuje się ocenę resekcyjności nowotworu
wykorzystując punktową ocenę rozsiewu nowotworowego opracowaną przez Fagotti [18]. Pacjentka,
u której wynik takiej oceny wynosi 8 punktów lub mniej, jest kierowana do cytoredukcji pierwotnej
(PDS, primary debulking surgery). Wynik powyżej 8 punktów skutkuje pobraniem materiału do oceny
histopatologicznej podczas wykonywanej laparoskopii/laparotomii i kwalifikacją do chemioterapii
neoadiuwantowej (neoadjuvant chemotherapy, NACT). Pacjentki, u których w trakcie kwalifikacji do
zabiegu, podczas laparoskopii lub laparotomii stwierdzono niemożność uzyskania cytoredukcji
przynajmniej optymalnej, są kandydatkami do leczenia neoadiuwantowego i operacji po uzyskaniu
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całkowitej lub częściowej remisji choroby [8, 18]. Nieoptymalne zabiegi w istotny sposób skracają
bowiem czas do wystąpienia progresji oraz całkowity czas przeżycia [19]. Niekorzystną cechą
laparoskopii jest możliwość powstania przerzutów w miejscu po wprowadzeniu trokara. Jednak tego
typu przerzuty nie mają wpływu na rokowanie [20].

Zastosowanie chemioterapii neoadiuwantowej oraz porównanie skuteczności
względem cytoredukcji pierwotnej
W przypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie całkowitej lub optymalnej cytoredukcji u pacjentek
w III i IV stopniu wg FIGO zasadne staje się rozważenie opcji leczenia polegającej na cytoredukcji
odroczonej (interval debulking surgery, IDS), którą przeprowadza się zwykle po 3 cyklach
chemioterapii dożylnej najczęściej schematu z paklitakselem i karboplatyną [13]. Ponadto wyniki
badania fazy II (ANTHALYA) wskazują, że uzupełnienie NACT o bewacyzumab zwiększa odsetek
resekcyjności [21]. W tej grupie pacjentek przeprowadzenie zabiegu operacyjnego należy rozważyć po
zastosowaniu 3-4 cykli chemioterapii.
Randomizowane badania wykonane przez grupę CHORUS wykazały, że w przypadku
nowozdiagnozowanych zaawansowanych raków jajnika w stadium III lub IV wg FIGO, przeżycie w
przypadku zastosowania IDS jest porównywalne z przypadkiem zastosowania pierwotnej operacji [3].
Natomiast zastosowanie chemioterapii pierwotnej zmniejsza ilość powikłań okołooperacyjnych oraz
śmiertelności okołooperacyjnej. Wiele kobiet wykazywało szybką poprawę objawową i zmniejszenie
guza. Mediana przeżycia kobiet wynosiła 22-24 miesiące i była niższa niż oczekiwano, jednak podobna
w grupie pacjentek poddanych pierwotnej chemioterapii oraz w grupie poddanej pierwotnemu leczeniu
chirurgicznemu. W przypadku pacjentek poddanych NACT średni czas przeżycia wynosił 24,1
miesiąca, a w przypadku PDS – 22,6 miesiąca. 3-letni czas przeżycia wynosił 32% w PDS oraz 34% w
IDS. Statystycznie czas wolny od choroby był podobny w obu grupach i wynosił średnio 12 miesięcy
w grupie poddanej NACT oraz 10,7 miesiąca w grupie poddanej pierwotnej cytoredukcji. Śmiertelność
pooperacyjna w grupie chemioterapii pierwotnej była mniejsza niż 1%, podczas gdy 6% pacjentek w
grupie pierwotnej chirurgii zmarło w ciągu 28 dni od operacji. Ponadto w grupie leczonej pierwotnie
chemioterapią do domu w ciągu 14 dni od operacji wypisano 93% pacjentów, w porównaniu z 80% w
grupie poddanej chirurgii pierwotnej, co jest ważne zarówno dla komfortu pacjenta jak i dla
zmniejszenia kosztów leczenia [3].
Nieoptymalne zabiegi w istotny sposób skracają czas do wystąpienia progresji oraz całkowity czas
przeżycia. W przypadku raka jajnika IIIC i IV chorobę resztkową poniżej 1cm udaje się uzyskać u 41,6%
chorych w przypadku PDS i 80,6% w przypadku IDS. Badanie CHORUS wykazało, że w stadium FIGO
III chorobę resztkową 0 cm osiągnięto w 16% w pierwotnej cytoredukcji, a w cytoredukcji odroczonej
w 43%. Cytoredukcję optymalną ≤1cm osiągnięto w 25% w PDS i w 33% w IDS. Niekompletna
cytoredukcja >1cm została osiągnięta w 59% PDS oraz 24% operacji poprzedzonych chemioterapią. W
stadium FIGO IV natomiast, chorobę resztkową R=0 cm osiągnięto w 18% w PDS, w 29% w IDS.
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Cytoredukcję optymalną ≤1cm osiągnięto w 24% w PDS i w 37% w IDS. Niekompletna cytoredukcja
>1cm została osiągnięta w 58% PDS oraz 35% operacji poprzedzonych chemioterapią. Czas przeżycia
wolny od progresji wynosił łącznie w stadium III i IV 12,0 miesięcy w przypadku NACT i 10,7 miesiąca
w przypadku PDS. Autorzy uznali, że w przebadanej populacji podawanie chemioterapii
neoadiuwantowej jest akceptowalnym standardem opieki nad pacjentkami z zaawansowanym rakiem
jajnika [3].
Badania przeprowadzone przez Chiva i wsp. wykazały natomiast, że w przypadku możliwości
uzyskania cytoredukcji całkowitej, czas przeżycia całkowitego (overall survival, OS) jest dłuższy w
przypadku pierwotnej chirurgii i wynosi 69 miesięcy wobec 46 miesięcy w przypadku zastosowania
pierwotnej chemioterapii [22]. Czas przeżycia wolny od progresji (progression free survival, PFS)
również jest dłuższy w przypadku PDS w stosunku do IDS i wynosi odpowiednio 29 i 18 miesięcy.
Jednakże w przypadku pacjentek w stadium zaawansowania FIGO IV, całkowitą cytoredukcję udało się
uzyskać w przypadku pierwotnej chirurgii jedynie w 15%, co skutkowało czasem średniego przeżycia
całkowitego wynoszącym 27 miesięcy, W przypadku operacji poprzedzonej chemioterapią,
cytoredukcję całkowitą uzyskano w 35%, co przekłada się na średnie OS wynoszące 29 miesięcy [22].
W badaniu SCORPION brak choroby resztkowej uzyskano w 46% PDS i 58% NACT łącznie w III
i IV stopniu zaawansowania [23]. Dodatkowo czas operacji był istotnie statystycznie dłuższy w
przypadku PDS i wyniósł 451 minut w porównaniu do NACT, gdzie wyniósł 275 minut. Onda i wsp.
wykazali różnice występujące w przypadkach zastosowania NACT i PDS [24]. Brak choroby resztkowej
stwierdzono w 63% NACT i 30% PDS. Czas operacji był istotnie statystycznie dłuższy w przypadku
NACT i wynosił 302 minuty wobec 240 minut w cytoredukcji pierwotnej [24]. Vergote i wsp. wykazali
brak choroby resztkowej w 51% po NACT oraz w 19% po PDS [25]. PFS był jednakowy w obu
przypadkach i wynosił 12 miesięcy. Nieznacznie różniący się był także całkowity czas przeżycia –
odpowiednio 30 i 29 miesięcy. Czas operacji był nieznacznie dłuższy w przypadku NACT i wynosił
180 minut w porównaniu z 165 minutami w PDS [25].
Czynnikami ryzyka wystąpienia powikłań okołooperacyjnych oraz śmierci w ciągu 28 dni od
operacji są: zaawansowany wiek, obecność chorób współistniejących, zły stan odżywienia, niski poziom
albumin, wodobrzusze, świeżo rozpoznana żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Wpływ ma także
zaawansowanie nowotworu oraz indeks masy ciała (body mass index, BMI) [23]. We wszystkich
badaniach okołooperacyjne powikłania były niższe w przypadku zastosowania neoadiuwantowej
chemioterapii. Występowanie 3 lub 4 powikłań pooperacyjnych wykazano w 5-14% przypadków
przeprowadzonych NACT oraz w 15-53% przeprowadzonych PDS [3, 23, 24, 25].
Liczba procedur wykonanych podczas PDS i IDS różni się istotnie statystycznie. Więcej resekcji
jelita grubego - 46,2% wykonywanych jest podczas PDS niż podczas IDS - 27,5%. Liczba resekcji
przepony jest również większa podczas PDS - 13,9% niż w przypadku IDS - 7,5%. Ryzyko powikłań
okołooperacyjnych związanych z przewodem pokarmowych, układem oddechowym lub układem
krążenia, niewydolności narządów oraz krwawienia pooperacyjnego jest większe w przypadku PDS niż
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IDS. Powikłania te zwiększają ryzyko zgonu w przebiegu pooperacyjnym. Przyczyną śmierci po
operacjach są zarówno komplikacje chirurgiczne jak i ogólnoustrojowe. Wśród chirurgicznych
stanowiących 29% wszystkich przyczyn wyróżniamy krwotok, posocznicę i perforację jelita.
Czterdzieści dwa procent stanowią natomiast powikłania systemowe takie jak niewydolność oddechowa
- 4%, powikłania kardiologiczne – 13% lub żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - 25%. Wśród
pozostałych przyczyn zgonów wyróżniamy niedrożność jelit, niewydolność nerek, udar mózgu oraz
progresję choroby. Powikłaniem związanym z IDS są natomiast infekcje będące skutkiem
limfocytopenii po chemioterapii. Śmiertelność pooperacyjna definiowana jest jako śmierć z
jakiegokolwiek powodu w ciągu 30 dni od operacji. W grupie poddanej pierwotnej chemioterapii jest
niższa niż 1%, natomiast w grupie poddanej pierwotnej cytoredukcji jest wyższa i wynosi 3,7% (między
2,5 a 4,8%). Ryzyko zgonu pooperacyjnego większe jest u starszych kobiet oraz po rozległych zabiegach
[26, 27].

Podsumowanie
Rak jajnika jest nowotworem obarczonym największą śmiertelnością wśród nowotworów
ginekologicznych. Podstawą terapii pozostaje niezmiennie leczenie operacyjne i chemioterapia.
Uzyskanie optymalnego wyniku leczenia wymaga przeprowadzenia selekcji pacjentek i zaplanowanie
pierwotnej operacji cytoredukcyjnej lub neoadiuwantowej chemioterapii. Stąd planowanie leczenia
powinno być przeprowadzane przez specjalistów w zespołach interdyscyplinarnych. Uzyskanie
całkowitej

cytoredukcji

jest

najważniejszym

czynnikiem

prognostycznym

u

pacjentek

z

zaawansowanym rakiem jajnika. Kobiety z wysokim ryzykiem okołooperacyjnych zdarzeń
niepożądanych lub z niskim prawdopodobieństwem uzyskania cytoredukcji mogą otrzymać
chemioterapię neoadjuwantową. Zastosowanie takiego schematu u chorych z zaawansowanym rakiem
jajnika pozwala uzyskać wyniki leczenia podobne jak w grupie poddanej pierwotnej optymalnej
cytoredukcji, zmniejszając istotnie umieralność okołooperacyjną, wystąpienie powikłań około- i
pooperacyjnych i skracając także czas hospitalizacji. Pierwotna operacja cytoredukcyjna jest nadal
preferowaną metodą postępowania, jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia cytoredukcji
całkowitej lub optymalnej przy akceptowalnym ryzyku powikłań okołooperacyjnych.

Słowa kluczowe:
Rak jajnika, chemioterapia neoadiuwantowa (NACT), odroczona cytoredukcja (IDS), pierwotna
cytoredukcja (PDS)

Keywords:
Ovarian cancer, neoadjuvant chemotherapy (NACT), interval debulking surgery (IDS) primary
debulking surgery (PDS)
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Abstrakt:
Choroba Lhermitte – Duclos (LDD): dysplastyczny zwojak móżdżku jest rzadkim schorzeniem
dotykającym głównie mężczyzn w 2. i 3. dekadzie życia. Ma łagodny charakter. Objawia się
niespecyficznie: mogą wystąpić bóle głowy, ataksja, drżenia, zaburzenia widzenia a nawet napady
padaczkowe. U pacjentów możemy zaobserwować nieprawidłowości w zapisie EEG. Stwierdzenie
wyżej wymienionych objawów nie może być jednak podstawą do wdrożenia celowanego leczenia.
LDD związana jest z mutacją genu supresorowego PTEN. Sprzyja to onkogenezie i rozwojowi
mnogich nowotworów w różnych lokalizacjach. Opisywana zmiana najczęściej występuje w postaci
pojedynczego guza, rośnie powoli bez naciekania okolicznych struktur, nie przerzutuje. Po chirurgicznej
resekcji nie obserwuje się wznowy. Do diagnostyki LDD niezbędne są badania obrazowe.
Wykorzystywana jest w tym celu tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (RM).
Obrazowanie metodą TK jest łatwo dostępne, szybkie, lecz uzyskany obraz nie jest specyficzny.
Konieczna jest kontynuacja działań diagnostycznych i wykonanie badania RM. Uwidacznia ono typową
morfologię zmiany, jak również dzięki wyższej rozdzielczości tkankowej pozwala precyzyjniej określić
jej położenie. RM jest dobrym narzędziem stosowanym do diagnostyki, jak również pomocnym w
planowaniu leczenia chirurgicznego LDD.

Abstract:
Lhermitte - Duclos disease (LDD) is a rare condition. It is connected with many difficulties with
diagnostic procedure. The clinical presentation of this disease is poor. Its symptoms are not very specific.
They include headache, ataxia, epilepsy, sight disturbances. Changes in EEG can be found. Because of
these non-specific signs, no targeted treatment can be incorporated.
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LDD is a genetic disorder connected with loss of function of PTEN gene. This may lead to develop
of many carcinomas in different localizations: thyroid gland, endometrium, colon, etc. Describing lesion
is a benign tumour typically localized in cerebellum. It grows slowly, does not invade or metastaze. It
is single and unilateral, presenting as a region of cerebellar hypertrophy.
In order to recognize it properly, using different imaging methods is necessary. Computed
tomography and magnetic resonance are used. CT shows only an uncertain hypodense mass localized
in cerebellum. Sometimes area of calcification may be visible. That is the reason the diagnostic process
need to be continued. After that magnetic resonance imaging which is a more specific tool is
implemented. Different sequences, which show a typical localization and morphology of this lesion, are
used. It is connected with a lower danger for patients. Another advantage of using magnetic resonance
is fact, that it possess a high soft tissue contrast. It helps surgeons to implement a targeted treatment,
after which the patient lose its complaints.

Wprowadzenie
Chorobę możemy zaliczyć do rzadkich, jeśli jej rozpowszechnienie w populacji jest mniejsze niż
5:10 000 (UE) [1].. Do tej pory zostało opisanych ponad 6 000 takich jednostek. Zazwyczaj powiązane
są one z mutacjami ściśle określonych genów i zespołami genetycznymi. Choroba Lhermitte- Duclos
(LDD), nazywana również dysplastycznym zwojakiem móżdżku, wpisuje się w powyższą definicję.
Grupa do tej pory zdiagnozowanych i opisanych przypadków nie jest liczna. Stanowi ją około 230
pacjentów na przestrzeni stu lat [2]. Schorzenie najczęściej dotyka osób młodych, szczególnie często
występuje w drugiej bądź trzeciej dekadzie życia. Zdecydowaną większość chorych stanowią
mężczyźni. Choroba spowodowana jest mutacją konstytucyjną w genie supresorowym PTEN. Według
klasyfikacji WHO LDD należy do guzów łagodnych o I˚ złośliwości. Do zespołu guzów
hamartomatycznych związanych z mutacją tego genu zaliczamy również zespół Cowden, zespół
Bannayana - Rileya - Ruvalcaby i zespół Proteusza [3]. Trwają spory, czy opisywana choroba jest
wynikiem nowotworzenia, czy też stanowi nieprawidłowość rozwojową. 40% diagnozowanych
przypadków LDD występuje jako składowa zespołu Cowden [4, 5, 6]. Choroba Lhermitte - Duclos
stanowi według kryteriów diagnostycznych International Cowden Consortium objaw patognomoniczny
dla tego zespołu. Uznaje się, że zarówno choroba Lhermitte-Duclos jak i zespół Cowden mają
jednorodne pochodzenie i niekiedy klasyfikuje się je jako jedną fakomatozę [7]. Przypadkowe
rozpoznanie LDD powinno wzbudzić niepokój onkologiczny, ponieważ z wyżej wymienionym
zespołem związane jest częste występowanie mnogich nowotworów, zarówno łagodnych, jak również
złośliwych. Typowo może współtowarzyszyć rak gruczołu tarczowego, endometrium, piersi, jak
również jelita grubego [8]. Bardzo charakterystycznym objawem są zmiany na skórze i błonach
śluzowych, tzw. tricholemmomata. Zespół Bannayan - Riley - Ruvalcaba dotyka, w przeciwieństwie do
pozostałych zespołów, populację pediatryczną. Dzieci z tym schorzeniem wykazują dużą masę
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urodzeniową. Charakterystyczne dla tego zespołu jest występowanie makrocefalii, hamartomatycznych
polipów w jelicie oraz tłuszczaków. Dzieci dotknięte tą chorobą są niepełnosprawne umysłowo, często
występują u nich nieprawidłowości naczyniowe, typowa jest również hipermobilność stawów.

Historia
Pierwszy przypadek choroby Lhermitte - Duclos został opisany w roku 1920. Nazwa schorzenia
wywodzi się od nazwisk dwóch naukowców, którym udało się sklasyfikować tę jednostkę. Od tego
czasu powstało wiele jej synonimów, jak na przykład dysplastyczny zwojak móżdżku. Odnosiły się one
często do domniemanego pochodzenia choroby. Nie udało się jednak dojść ostatecznie do konsensusu,
toteż dokładne pochodzenie choroby Lhermitte - Duclos nie jest dogłębnie poznane. Początkowo
uważane było za fakomatozę: chorobę z grupy skórno-nerwowych. 40 % opisanych przypadków
związanych jest z zespołem Cowden [8, 9]. Zespół ten jest dziedziczony w sposób autosomalny
dominujący. Charakterystyczne jest dla niego występowanie zmian na skórze oraz śluzówkach, takich
jak tricholemmomata. W jego przebiegu obserwujemy rozwój mnogich łagodnych zmian o typie
hamartoma, jak również nowotworów złośliwych umiejscowionych w sutku, tarczycy, narządach
płciowych, bądź też w przewodzie pokarmowym.

Objawy choroby
Ze względu na łagodny charakter zmiany, objawy nie są typowe tylko i wyłącznie dla niej.
Trudnością diagnostyczną jest dodatkowo jej rzadkie występowanie w społeczeństwie. Typową
lokalizacją dla LDD jest móżdżek. Rozrost masy guza w obrębie tylnego dołu czaszki powoduje efekt
masy i wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Prowadzi to początkowo do dysfunkcji móżdżku, trudności
w chodzeniu, powoduje ataksję, drżenia, wymioty, zaburzenia osobowości, spektakularne objawy
padaczkowe, jak również zaburzenia widzenia [10, 11]. Chorzy skarżyli się również na przewlekłe silne
bóle głowy. U pacjentów można było zaobserwować nieprawidłowości w zapisie EEG. Dla choroby
Lhermitte- Duclos charakterystyczne jest jej jednostronne występowanie, zmiana zazwyczaj jest
pojedyncza, dobrze odgraniczona. Jest to jednak bardzo rzadka sytuacja. Obejmuje korę móżdżku.
Robak bądź przeciwległa półkula móżdżku rzadko są zajęte.
W literaturze można jednak odnaleźć opisy przypadków o nietypowym, dwustronnym występowaniu
choroby Lhermitte - Duclos [12]. Nieczęsto spotykane są również nawroty po chirurgicznej resekcji
opisywanego guza. Opisany został w literaturze jeden pacjent, u którego została zdiagnozowana choroba
Lhermitte - Duclos, a po kilku latach doszło do wznowy. Guz w obydwu przypadkach poddano resekcji.
Jest to najlepsza opcja terapeutyczna dla wznowy u pacjenta, który wykazuje objawy choroby.
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Diagnostyka
Badaniem często wykonywanym ze względu na szeroką dostępność jest tomografia komputerowa.
Na takim obrazie uwidoczniona będzie niespecyficzna, hipodensyjna zmiana w obrębie móżdżku.
Czasem w jej obrębie widoczne są współwystępujące zwapnienia [6, 13]. Niesie to za sobą konieczność
prowadzenia dalszej diagnostyki. Przydatnym w postawieniu diagnozy wydaje się być badanie
rezonansem magnetycznym. Jest ono metodą nieinwazyjną, charakteryzuje się wysoką rozdzielczością
tkankową i stanowi doskonałe narzędzie w diagnostyce zmian miękkotkankowych zlokalizowanych na
przykład w mózgowiu [14]. Badanie rezonansem magnetycznym jest bardziej specyficzne dla
opisywanej zmiany. Wykorzystywane sekwencje to m.in. T1, T2, DWI, T1 z gadolinowym środkiem
cieniującym.
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego uważane jest za złoty standard w diagnostyce
łagodnych zmian w obrębie mózgowia. Standardowo stosowane są aparaty 1.5 T. Standardowe badanie
zawiera T2 – zależne i T1 – zależne szybkie sekwencje echa spinowego (fast echo-spin) mózgowia
zarówno w przekrojach osiowych jak i w strzałkowych. Stosuje się także osiowe sekwencje powrotu
inwersji o krótkim czasie inwersji (short-inversion-time inversion recovery sequence) Obrazy T1 i T2 –
zależne w płaszczyźnie czołowej są niezbędne do oceny zajęcia robaka móżdżku jak i jego półkul.
Obrazy strzałkowe pozwalają na ocenę hipoplazji w obrębie móżdżku. Grubość przekroju nie powinna
wynosić więcej niż 3 mm. Ocena we wszystkich trzech płaszczyznach jest istotna dla prawidłowej oceny
ewentualnych malformacji w obrębie mózgowia [15].
Zastosowanie 3.0 T magnetomów poprawia jakość obrazów i pozwala na lepsze rozgraniczenie
poszczególnych struktur anatomicznych w obrębie mózgowia. Jedną z sekwencji używanych do
obrazowania mózgowia jest sekwencja CISS (constructive interference in steady state) Charakteryzuje
się ona krótkim czasem akwizycji, wysokim stosunkiem sygnału do szumu oraz kontrastu do szumu.
Z dużą dokładności pozwala ona na ustalenie przyczyny wodogłowia oraz ocenę torbieli, a szczególnie
ich ścian. Sekwencje MRI zależne od tensora dyfuzji (diffusion tensor) oraz traktografia pozwala ocenić
przebieg dróg nerwowych i układ istoty białej w stosunku do diagnozowanej zmiany [16].
Istotnym elementem diagnostyki dysplazji w obrębie móżdżku jest ich odróżnienie od innych chorób,
w szczególności zmian nowotworowych, niekiedy złośliwych. Pomocne mogą być perfuzyjne badania
rezonansu magnetycznego oraz spektroskopia MR [16, 17].
Badanie MRI uwidacznia zmianę o charakterystycznej, pasiastej strukturze („tiger striped”/”tigroid”)
[16]. W sekwencji T1 zależnej charakterystyczne jest osłabienie sygnału, w sekwencji T2 zależnej jego
wzmocnienie. W sekwencji T2 dobrze widoczna jest charakterystyczna struktura zmiany. W sekwencji
DWI guz ma intensywność na poziomie prawidłowej kory. Zmiana rzadko ulega wzmocnieniu po
podaniu gadolinowego środka cieniującego. W spektroskopii MR obserwujemy wzrost zawartości
mleczanów, natomiast spadek zawartości NAA, mioinozytolu i choliny. Badanie PET uwidacznia
zwiększony wychwyt i metabolizm glukozy, a SPECT wzrost wychwytu technetu [11, 17].
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Leczenie
Czaszka jest przestrzenią, która nie posiada dużego potencjału kompensacyjnego dla rosnących
wewnątrz niej guzów. Z tego powodu już niewielka masa nowotworowa powoduje objawy
podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, które stanowią najczęstszą manifestację choroby
Lhermitte – Duclos [8]. Metodą, która jest skuteczna w leczeniu tego typu guzów móżdżku jest leczenie
operacyjne. U pacjentów poddanych resekcji dysplastycznego zwojaka móżdżku rzadko obserwowano
wznowy. Do prewencji wznowy literatura opisuje stosowanie pochodnej dakarbazyny- temozolomidu
[9].
Rezonans magnetyczny w opcji DWI jest dobrym narzędziem stosowanym do kontroli pooperacyjnej
[13].

Prezentacja wyników badań naszych pacjentów
Poddano analizie zasoby archiwum Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie z ostatnich dwóch lat w celu
odnalezienia obrazów radiologicznych odpowiadających charakterystyce łagodnych guzów móżdżku.
Do badania zakwalifikowano dwunastu pacjentów, których badania obrazowe mogą odpowiadać
chorobie Lhermitte – Duclos. Zdecydowaną większość spośród zakwalifikowanych pacjentów stanowili
mężczyźni (8; 67%). Odsetek kobiet był odpowiednio niższy. Zakwalifikowano cztery kobiety, które
stanowiły 33 % badanej grupy. Średni wiek zakwalifikowanych pacjentów wyniósł 30 lat. Rozpiętość
wiekowa pacjentów wyniosła 42 lata. Najmłodszy pacjent miał 12 lat, natomiast najstarszy - 54 lata.
Charakterystyka badanej przez nas grupy odpowiada specyfice opisywanej przez nas choroby.
U pacjentów zakwalifikowanych do badania występowały różnorodne objawy. Najczęstszym
spośród nich były bóle głowy, na które uskarżało się aż 80% opisywanych pacjentów.
Spektakularnym objawem występującym u jednego z naszych pacjentów (7%) była
współtowarzysząca tetraplegia.
U pacjentów, których badania obrazowe zostały załączone do niniejszej publikacji, dominującym
objawem były napady padaczkowe (2; 14%). Jeden spośród nich to pacjent pediatryczny, a drugi to
kobieta w średnim wieku. Początkowo zostało im zlecone badanie EEG. Uwidoczniono w nim
odpowiednie nieprawidłowości. Następnie zostali oni skierowani do badania rezonansu magnetycznego.
Pacjenci kierowani byli do Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii z różnych oddziałów.
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6.1. Pacjent 1
Pierwszym spośród pacjentów zakwalifikowanych do nadania jest 12-letni chłopiec. Został on
skierowany do Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii z oddziału neurochirurgii dziecięcej.
Objawem dominującym były w jego przypadku napady padaczkowe. Po konsultacji zlecono badanie
rezonansem magnetycznym. Badanie wykazało obecność zmiany zlokalizowanej w prawej półkuli
móżdżku o wielkości 20 x 10 mm. Guz jest hiperintensywny w stosunku do otaczających go tkanek.
Badanie umożliwiło wyznaczenie granic chirurgicznej resekcji guza i wykonanie zabiegu. Operacja
zakończyła się powodzeniem, a u chłopca zanikły napady padaczkowe. Został uzyskany sukces
terapeutyczny.

Zdjęcie 1. Przekrój poprzeczny w sekwencji T1 – zależnej, gwiazdką oznaczona dobrze odgraniczona masa guza
zlokalizowana w obrębie prawej półkuli móżdżku
[opracowanie własne].
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Zdjęcie 2. Stan po resekcji guza: w obrębie prawej półkuli móżdżku gwiazdką oznaczona loża pooperacyjna o wydłużonym
kształcie, wielkości 30 mm x 10 mm, otoczona strefą gliozy, bez cech obrzęku; po podaniu gadolinowego środka
cieniującego zmiana nie uwidacznia się
[opracowanie własne].

6.2. Pacjent 2
Drugą osobą, która została zakwalifikowana do badania, jest 42- letnia kobieta. Skierowana została
przez poradnię neurologiczną. U niej również, jak w przypadku poprzedniego opisywanego przypadku,
dominującym objawem były spektakularne napady padaczkowe. Po wykonaniu badania EEG, zlecono
u niej badanie rezonansem magnetycznym.
Badanie MR uwidoczniło zmianę zlokalizowaną w lewej półkuli móżdżku. Posiadała ona w
sekwencji T2 bardzo charakterystyczną „tygrysią” („tiger-striped”) strukturę, co nasuwa podejrzenie
choroby Lhermitte – Duclos. Jej wymiary to 24x 30 mm. Zmiana nie wzmocniła się po podaniu
gadolinowego środka cieniującego.
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Zdjęcie 3. Sekwencja T2 - zależna, przekrój osiowy, gwiazdką oznaczono hiperintensywną zmianę w lewej półkuli móżdżku
[opracowanie własne].

Zdjęcie 4. Sekwencja T1 - zależna, przekrój osiowy, gwiazdką oznaczono hiperintensywną zmianę w lewej półkuli móżdżku
[opracowanie własne].
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Wnioski
Choroba Lhermitte – Duclos jest bardzo rzadkim guzem móżdżku. Jej rozpoznanie może być
postawione na podstawie typowego obrazu radiologicznego w neuroobrazowaniu rezonansem
magnetycznym [2].
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest skuteczną, nieinwazyjną metodą stosowaną
w diagnostyce guzów miękkotkankowych. Nie istnieje wiele przeciwwskazań do zlecenia takiego
badania u pacjenta. Ma przewagę nad tomografią komputerową, która ukazuje jedynie
niecharakterystyczną hipodensyjną zmianę oraz ewentualne zwapnienia, co wymusza prowadzenie
dalszej diagnostyki. Naraża ona również badanego na dużą dawkę promieniowania rentgenowskiego.
Uzyskanie materiału do oceny histopatologicznej celem ustalenia dokładnej morfologii guza może
być problematyczne i niebezpieczne ze względu na lokalizację w tylnym dole czaszki. Pobranie
materiału może być możliwe w trakcie resekcji guza . Wtedy możliwe będzie ustalenie jego dokładnego
charakteru.
Przyjęcie pacjenta z ostrymi objawami istniejącego u niego guza móżdżku, potwierdzonego chociaż
w jednym badaniu obrazowym, stanowi wskazanie do jak najszybszego jego usunięcia. Nawet w
przypadku, gdy nie ma dokładnej diagnozy. Istnieją doniesienia o odbarczeniu tylnego dołu czaszki
zakończonego sukcesem i istotną poprawą kondycji pacjenta mimo braku pewności co do dokładnej
choroby występującej u chorego [18].
Rezonans magnetyczny wydaje się być najlepszą metodą służącą do diagnostyki chorób
rozrostowych układu nerwowego. Umożliwia bardzo dokładne planowanie zabiegu operacyjnego.
Obrazowanie tą metodą stosuje się również do monitorowania wznowy. Nie istnieje bowiem skuteczne
leczenie farmakologiczne zabezpieczające przed pojawieniem się ewentualnego nawrotu choroby.

Słowa kluczowe
Choroba Lhermitte – Duclos, hamartoma, rezonans magnetyczny, móżdżek
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Abstrakt
Wady wrodzone mózgowia należą do najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego.
Występują u ok. 2-4% noworodków. Są przyczyną aż 40% zgonów w pierwszym roku życia. U dzieci,
u których zaburzenia nie prowadzą do śmierci we wczesnym dzieciństwie są powodem rozwoju
zaburzeń neurologicznych, psychoruchowych oraz niepełnosprawności intelektualnej. Wystąpienie wad
mózgowia u płodu jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Główną rolę przypisuje się przyczynom
środowiskowym i sytuacji społeczno-ekonomicznej matki. W Polsce najczęściej diagnozowane są:
zespół Arnolda-Chiariego, zespół Dandy-Walkera, drobnozakrętowość, nerwiakowłókniakowatość i
dysplazja przegrodowo-oczna. Badaniem z wyboru w przypadku podejrzenia wady mózgowia u dziecka
jest rezonans magnetyczny. Jest to nieinwazyjne badanie, które pozwala na dokładną analizę anatomii
wszystkich struktur ośrodkowego układu nerwowego. Wczesne wykrycie wady wrodzonej daje
możliwość szybkiego wprowadzenia leczenia i zapobiegania rozwojowi niepełnosprawności u dzieci.

Abstract
Congenital malformations of the brain are among the most common diseases of the central nervous
system. They occur in 2-4% of newborns. They cause up to 40% of deaths in the first year of life. They
are the reason for the development of neurological and psychomotor disorders as well as intellectual
disability in survivng children. The occurrence of fetal brain defects is multifactorial. The main role is
attributed to the environmental factors and the socio-economic situation of the mother. In Poland the
most often diagnosed diseases are Arnold-Chiari syndrome, Dandy-Walker syndrome, polymicrogyria,
neurofibromatosis and septo-ocular dysplasia. Magnetic resonance imaging is the method of choice in
children with congenital brain defect. This non-invasive examination allows detailed analysis of
anatomy of all central nervous system structures. Early detection of a congenital defect helps to quickly
introduce treatment and prevent the development of disability in children.

Epidemiologia wad wrodzonych mózgowia

169

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
Jako wrodzoną wadę rozwojową definiuje się wewnętrzną lub zewnętrzną nieprawidłowość
morfologiczną powstającą w okresie życia wewnątrzmacicznego i występującą po urodzeniu. Wady
rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego są drugim najczęstszym rodzajem wad wrodzonych na
świecie. W Polsce częstość występowania nieprawidłowości morfologicznych mózgowia wynosi ok. 15
na 10 tysięcy urodzonych dzieci, z których 60% stanowią dziewczynki. Najczęściej (80%) występują
wady izolowane, w 20% przypadków współistnieją z nieprawidłowościami w obrębie nerek, serca,
powłok brzusznych i narządów płciowych. W większości przypadków pojawiają się w rodzinie po raz
pierwszy [1].
Występowanie większości wad OUN jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Do głównych przyczyn
nieprawidłowego rozwoju mózgowia należą: mutacje genetyczne (aberracje chromosomowe, mutacje
jednogenowe, uwarunkowania wielogenowe), błędy metaboliczne (Zespół Smitha-Lemliego-Opitza)
czynniki środowiskowe (zakażenia TORCH, alkohol, leki, promieniowanie rtg), przewlekłe choroby
matki (cukrzyca, padaczka), niedobory żywieniowe, zwłaszcza kwasu foliowego i witaminy A. Główną
rolę rozwoju wad mózgowia u płodu przypisuje się czynnikom środowiskowym i statusowi społecznoekonomicznemu matki. Pomiędzy 11 a 57 dniem ciąży płód jest najbardziej narażony na czynniki
teratogenne [2]. Wyróżniamy następujące rodzaje wad mózgowia:
-

zaburzenia indukcji grzbietowej – np. bezmózgowie, malformacje Chariego, wodordzenie

-

zaburzenia indukcji brzusznej – np. dysplazja przegrodowo-oczna, zespół Dandy’ego-Walkera,

torbiel oponowa
-

zaburzenia podziału komórek i histogenezy – np. małomózgowie, nerwiakowłókniakowatość,

stwardnienie guzowate
-

zaburzenia migracji komórkowej – np. szczelina mózgu, bezzakretowość, drobnozakrętowość

-

zaburzenia mielinizacji – np. demielinizacja, dysmielinizacja

Wady mózgowia są przyczyną aż 40% zgonów w pierwszym roku życia. U dzieci, które przeżyją są
przyczyną zaburzeń neurologicznych o różnym stopniu nasilenia, opornej na leczenie padaczki,
opóźnienia rozwoju psychoruchowego oraz niepełnosprawności intelektualnej, ponadto niedowładu
kurczowego, zespołu pozapiramidowego oraz zaburzeń koordynacji ruchowej. Dlatego przeprowadzane
jest wiele badań na temat zapobiegania oraz wczesnej diagnostyki i leczenia wrodzonych zaburzeń
rozwoju mózgowia [3].

Diagnostyka
W przypadku opóźnienia rozwojowego u dzieci, diagnostyka obrazowa jest niezwykle ważnym
narzędziem do poszukiwania zmian strukturalnych w mózgowiu. Sekwencje obrazowe w rezonansie
magnetycznym nakierowane powinny być na wysoką rozdzielczość przestrzenną oraz maksymalne
podkreślenie kontrastu pomiędzy istotą białą, a szarą. Do tego wykorzystywane są obrazy objętościowe
(3D) zarówno T1-zależne jak i T2-zależne o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na dokładne
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zróżnicowanie granic pomiędzy poszczególnymi strukturami w mózgowiu zarówno w lokalizacji nadjak i podnamiotowej.
Ważnym elementem obrazowania diagnostycznego jest jego analiza obejmująca ocenę stanu struktur
obszaru środkowego mózgu - spoidła mózgowe, przysadkę mózgową, podwzgórze, nos i
węchomózgowie, przegrodę przezroczystą; korę mózgu - jej grubość, zakręty; istotę białą mózgu mielinizacja, obecność guzków/szczelin; jądra podstawy, układ komorowy - prawidłowy kształt i czy
są całkowicie wykształcone, szczelinę międzypółkulową i struktury tyłomózgowia - pień mózgu i
móżdżek.
Analizę zazwyczaj rozpoczyna się od wnikliwej oceny struktur w pobliżu linii środkowej, gdzie
lokalizuje się wiele patologii (anomalie spoideł mózgowych, anomalie robaka oraz połączenia
czaszkowo-szyjnego), a następnie ewaluacji poddaje się mózgowie od zewnątrz do wewnątrz, co
obejmuje analizę kory mózgowej, istoty białej, jąder podstawy, a także tylnego dołu czaszki [4].

Najczęstsze rodzaje wad wrodzonych mózgowia
3.1. Zespół Arnolda-Chariego
Zespół Arnolda-Chiariego to nazwa nadana grupie zniekształceń tylnego dołu czaszki i móżdżku
(móżdżek, mostek i rdzeń przedłużony). Nieprawidłowości obejmują przepukliny migdałków móżdżku
przez otwór wielki, hipoplazję móżdżku z możliwymi innymi towarzyszącymi wadami
śródczaszkowymi lub zewnątrzczaszkowymi, takimi jak wodogłowie, syrinx, przepuklina mózgowa lub
dysrafizm kręgosłupa [6].
Zespół ten dzieli się na trzy typy. Typ I jest najczęstszy i występuje u około 0,5-3,5% populacji z
niewielką przewagą kobiet [7]. Charakteryzuje się ogonowym opadaniem migdałków móżdżku przez
otwór wielki [8]. Główna przyczyna patologii jest spowodowana wgłębieniem migdałków i
bezpośrednim uciskiem struktur nerwowych w obrębie otworu wielkiego / górnego rdzenia kręgowego,
z utrudnieniem przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, potencjalnie związane z jamistością rdzenia.
Ta ostatnia wada, zwana także chorobą Morvana, jest mielopatią, która polega na nieprawidłowym
tworzeniu jednej lub więcej torbieli lub jam (syrinxes) zawierających płyn mózgowo-rdzeniowy w
rdzeniu kręgowym i jest wykrywalna w 20% do 85% przypadków w typie I Zespółu Arnolda-Chiariego
[9]. Często współwystępuje łagodne wodogłowie. Początkowo zespół może być bezobjawowy jednak
potem pojawiają się takie symptomy kliniczne, jak: bóle głowy, karku, jamistość rdzenia i skolioza. W
badaniu MR wykonywane są sekwencje T1-zależne oraz cienkowarstwowe, strzałkowe obrazy T2zależne na pograniczu szczytowo-potylitycznym oraz badanie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.
W obrazach T1-zależnych widoczny jest migdałek o kształcie szpiczastym, trójkątnym lub kołkowatym
sięgający co najmniej 5 mm poniżej poziomu otworu wielkiego, który jest zwężony, a zbiorniki płynowe
są zatarte. Komora IV jest obniżona oraz wydłużona, a jądro smukłe nisko położone. W obrazach T2zależnym mogą być widoczne; obrzęk górnej części rdzenia szyjnego, pionowe lub skośnie ułożone
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zakręty migdałka, a także jamistość rdzenia. Zablokowany jest również przepływ płynu mózgowordzeniowego przez otwór wielki (Rys.1).
obniżeniem

ciała

migdałowatego

Ta patologia wymaga różnicowania z prawidłowym
poniżej

linii

opisthion-basion

oraz

nabytym

przemieszczeniem/wgłobieniem migdałka [4].

Rysunek 1. Zespół Arnolda-Chiarego. Obrazy T2-zależne w projekcji strzałkowej; migdałki móżdżku wydłużone,
przemieszczone w kierunku kanału kręgowego [opracowanie własne].

Typ II Zespółu Arnolda-Chiariego występuje u 0,44/1000 urodzeń bez dominacji płci, ale może mieć
mniejszą częstość przy folianowej terapii zastępczej [11]. Jest to złożony zespół zmian tyłomózgowia
związany z wadą zamknięcia cewy nerwowej, bądź przepukliną oponowo-rdzeniową w odcinku
lędźwiowym, czasami również i wodogłowiem. Następuje przemieszczenie robaka móżdżku, opuszki i
mostu łącznie z komorą IV. Zbiorniki z płynem mózgowo-rdzeniowym są słabo rozwinięte z powodu
braku rozszerzania się czwartej komory w wyniku wewnątrzmacicznej wady wyprowadzenia krążenia
płynu mózgowo-rdzeniowego do wady cewy nerwowej, z których wszystkie skutkują przepukliną
struktur tylnej części mózgu w dół, a następnie kompresją tych struktur w obrębie otworu wielkiego
[12]. Struktury wklinowują się poprzez otwór wielki i lokalizują tu tyłowi tj. za górną częścią szyjnego
odcinka rdzenia kręgowego. W badaniu MR widoczne jest mała, tylna jama czaszki z zawartością
zsuwającą się w dół. Komora IV uciśnięta, wydłużona i nisko położona, w której często brakuje górnych
zachyłków wpukla się w kanał szyjny, a “wieżowaty” móżdżek uwypukla się przez wcięcie namiotu,
uciskając pokrywkę śródmózgowia. Pokrywka śródmózgowia ma kształt dziobowaty lub sercowaty.
Opisywanej wadzie może towarzyszyć dysgenezja ciała modzelowatego.
Etiologia zespołu Arnolda-Chariego typu III nie jest jednoznacznie określona, ale naukowcy
zakładają, że tworzenie obszaru potylicznego było niedokładne ze względu na nieprawidłową
neuralizację podczas procesu rozciągania komory w zarodku, powodując późniejsze wypadanie
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móżdżku i pnia mózgu [13]. Zespół Arnolda-Chiariego typ III może występować w przypadku
niedoboru kwasu foliowego w diecie matki, przy pojawieniu się toksyn bądź hipernatremii matki.
Noworodki z typem III często cierpią na niewydolność oddechową, zaburzenia połykania, hipertonię
lub amyotonię. Ze względu na znaczną niewydolność oddechową rokowanie jest bardzo złe [13]. Wada
ta to inaczej rombencefalia, czyli przepuklina móżdżku i pnia mózgu przez rozszczep kręgosłupa na
wysokości C1-C2. Chiari III obejmuje przepuklinę tylnej części mózgu (móżdżek z pniem mózgu lub
bez) do niskiego potylicznego lub wysokiego odcinka oponowo-rdzeniowego szyjki macicy. W otworze
potylicznym znajduje się więc cały móżdżek. W badaniu MR widoczny worek przepuklinowy, która
może zawierać opony, móżdżek, pień mózgu oraz górny odcinek rdzenia szyjnego. Możliwe jest także
“wciągnięcie” w ubytek biegunów potylicznych. W przypadku rozległego uwypuklenia mózgu może
występować również brak komór. W obrazach T2-zależnych tkanki w worku przepuklinowym mogą
być jasne (glejowe) lub strunowate (martwicze). W badaniu kontrastowym układu żylnego obecne są
zatoki żylne opony twardej w przepuklinie oraz nieprawidłowy przebieg zatoki poprzecznej [4].

3.2. Zespół Dandy-Walkera
Jest to anomalia tylnego dołu czaszki charakteryzująca się agenezją lub niedorozwojem (hipoplazją)
robaka móżdżku i torbielowatym powiększeniem komory czwartej, wysokim ustawieniem namiotu
móżdżku oraz wodogłowiem [15]. Występuje z częstością ok 1 na 5 tysięcy żywych urodzeń. Przyczyną
tej wady mogą być aneuploidie chromosomowe, zaburzenia Mendla i ekspozycje środowiskowe, w tym
wrodzona różyczka i płodowa ekspozycja na alkohol [16]. Rozwój symptomów choroby jest bardzo
powolny choć może występować od wczesnego dzieciństwa. Dominują objawy wodogłowia i wzrostu
ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W obrazie klinicznym występują również objawy móżdżkowe,
oczopląs i niedowłady nerwów czaszkowych. Zespół ten obejmuje różne rodzaje: klasyczną
malformację Dandy-Walkera hipoplazję robaka z rotacją przetrwałą torbiel Blake’a i poszerzenie
zbiornika wielkiego [17]. W obrazie MR klasyczny zespół Dandy-Walkera objawia się torbielowatym
poszerzeniem komory IV i powiększeniem tylnej jamy czaszki, a także hipoplastycznym robakiem,
przesuniętym ku górze oraz uniesieniem spływu zatok połączonym ze stromo uniesionym namiotem.
Hipoplazję robaka z rotacją natomiast obejmuje charakteryzuje się mniejszą tylną jamą czaszki oraz
brakiem lub niewielką torbielą, dolinką móżdżku. W obrazie T1-zależnym uwidacznia się
przemieszczony, lecz wyglądający prawidłowo robak oraz pełne połączenie komory IV z rozległą
przestrzenią płynowa przymózgową w dolnym odcinku w przetrwałej torbieli Blake’a. Obraz
radiologiczny poszerzonego zbiornika wielkiego jest nieco odmienny, bo robak pozostaje prawidłowy,
a komora IV “zamknięta”. Dodatkowo w sekwencji FLAIR widoczne jest uciśnięcie zbiorników
podstawy i niewielka różnica sygnału między torbielą, a płynem mózgowo-rdzeniowym, zaś w obrazach
DWI w przypadku zmniejszonego przepływu płynu, można stwierdzić niewielką restrykcję dyfuzji [4]
(Rys. 2).
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Rysunek 2. Obrazy T2-zależne w projekcji strzałkowej; hipoplazja ciała modzelowatego oraz szerokie połączenie komory
czwartej ze zbiornikiem móżdżkowo-rdzeniowym - wariant Dandy-Walker [opracowanie własne]

3.3. Dysplazja przegrodowo-oczna
Dysplazja przegrodowo-oczna (zespół de Morsiera) to hipoplazja / dysplazja nerwu wzrokowego,
dysfunkcja osi przysadka-podwzgórze i zaburzenia linii środkowej (dysgenezja ciała modzelowatego i
/ lub przegrody przezroczystej) [19] Jest to rzadka wrodzona anomalia, równie powszechna u mężczyzn
i kobiet, częściej występująca u niemowląt urodzonych przez młodsze matki. Odnotowywana 1 na 10
000 żywych urodzeń [20]. Najczęściej opisywane objawy kliniczne obejmują objawy wzrokowe (85%
-90%), opóźnienie intelektualne (42,5% -60%), napady padaczkowe (27,5% -55%) i zaburzenia
endokrynologiczne (50% -55%) [21], a w przypadku noworodków również drgawkami
hipoglikemicznymi, bezdechem, sinicą, bądź hipotonią. Badanie MR uwidacznia płaskie sklepienie
rogów przednich. skierowane ku dołowi, małe skrzyżowanie nerwów wzrokowych, cienki lejek
przysadki, ektopię tylnej części przysadki, cienkie ciało modzelowate, poziomo ustawione hipokampy.
Dodatkowo nie można zidentyfikować przegrody przezroczystej oraz nerwów węchowych. Często
współwystępuje z schizencefalią oraz drobnozakrętowością. W obrazie T2-zależnym widoczna jest
również hipoplazja sierpa, jego części przedniej oraz hipomielinizacja. W badaniu MR po podaniu
paramagnetyku, wzmacnia się lejek przysadki, natomiast występuje opóźnienie wzmocnienia
przedniego płata przysadki najlepiej widoczne w sekwencji dynamicznej. Często wykorzystywane są
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sekwencje cienkowarstwowe CISS/FIESTA w celu lepszego uwidocznienia przebiegu i sygnału
nerwów wzrokowych [22] (Rys.3).

Rysunek 3. Dysplazja przegrodowo-oczna. Obrazy TIRM w projekcji koronalnej; wąska średnica obu nerwów wzrokowych
[opracowanie własne]

3.4. Drobnozakrętowość (polimikrogyria)
Choroba ta charakteryzuje się bardzo licznymi, małymi zakrętami oddzielonymi płytkimi bruzdami
i nieregularnym zarysem kory istoty białej. Występuje z częstością 1 na 25 tysięcy żywych urodzeń. Do
przyczyn rozwoju tej malformacji zalicza się między innymi mutacje genetyczne, zakażenie wirusem
cytomegalii oraz niedokrwienie macicy. Jest to wysoce niejednorodna wada rozwojowa o zmiennych
cechach klinicznych i obrazowych, a także o różnej

etiologii [19].

Polimikrogyria może być

jednostronna lub obustronna oraz występować symetrycznie lub asymetrycznie. Postać jednostronna
lokalizuje się zazwyczaj w okolicy bruzd Sylwiusza, postać obustronna dodatkowo w okolicy czołowej,
czołowo-ciemieniowej, ciemieniowej tylnej oraz ciemieniowo-potylicznej. Drobnozakrętowość
najczęściej manifestuje się opóźnieniem rozwoju, drgawkami oraz niedowładem połowiczym.
Obustronna drobnozakrętowość okolic bruzd Sylwiusza może spowodować obustronne porażenie
twarzowo-gardłowo-językowo-żwaczowe. Moment wystąpienia i stopień ciężkości drgawek oraz
ubytki neurologiczne zależą od rozległości malformacji. Choroba ta często występuje w połączeniu z
schizoencefalią (jedno-lub obustronną szczeliną w obrębie półkul mózgu) [20]. Badaniem z wyboru w
diagnostyce

drobnozakrętowości

jest

badanie

rezonansu

magnetycznego.

W

diagnostyce

polimykrogyrii wykonuje się sekwencje T1-zależne, T2- zależne w sekwencji FSE, PD-zależne w
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płaszczyznach czołowej, strzałkowej i poprzecznej [21] . W przebiegu tej choroby kora mózgu ma
zwykle charakterystykę sygnału podobną do normalnej istoty szarej. Przylegająca istota biała w jednej
trzeciej przypadków jest

hiperintensywna na obrazach T2- zależnych, co może odnosić się do

rozszerzonych przestrzeni okołonaczyniowych. W obrazach T1-zależnych dla ogniskowej
drobnozakrętowości charakterystyczne jest znaczne zagłębienie pogrubiałej kory (Rys. 4). Analiza
poszczególnych zakrętów ujawnia ich niewielki rozmiar oraz, nierzadko, spłycenie bruzd mózgowych.
W sekwencjach PD- zależnych stwierdza się obecność licznych małych, drobnych zakrętów ułożonych
w przypadkowej orientacji. U około 5% pacjentów widoczne są ogniska zwapnienia w istocie szarej
mózgu [22]. W przypadku zastosowania zbyt grubych warstw istnieje ryzyko błędnego rozpoznania
szerokozakrętowości.

Rysunek 4. Obraz T1-zależny w projekcji poprzecznej. Polimikrogyria [opracowanie własne]

3.5. Nerwiakowłókniakowatość typu I (choroba von Recklinghausena)
Jest to choroba nerwowo-skórna spowodowana mutacją genu NF na chromosomie 17, dziedziczona
autosomalnie dominująco. Występuje z częstością 1 na 3 tysiące urodzeń. Do objawów NF należą:
przebarwienia na skórze typu “kawy z mlekiem”, nerwiakowłókniaki splotowate, glejaki (najczęściej
nerwu wzrokowego lub drogi wzrokowej), guzki Lischa (guzowate zmiany tęczówki), dysplazja kości
klinowej, ścieńczenie kości długiej, dysplazje naczyniowe [23]. Około 50% przypadków połączonych
jest z wielkogłowiem.
Złotym standardem diagnostyki nerwiakowłókniakowatości jest badanie rezonansu magnetycznego.
Wykonywane są sekwencje T1-zależne, T2-zależne, STIR, DWI, angiografia MR oraz spektroskopia
MR. W obrazach T1-zależnych woskowato/zanikające zmiany dysplastyczne istoty białej są zwykle
izointensywne względem otaczającej je tkanki. Mogą obejmować również istotę białą móżdżku, gałkę
bladą, wzgórze oraz pień mózgu. Nieregularna hiperintensywność może wskazywać na zlepy mielinowe
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lub mikrozwapnienia. Przy obrazowaniu mózgu często widoczne są zmiany splotowate powłok
zewnętrznych głowy na potylicy, podstawie czaszki szerzące się do przestrzeni pozagardłowej oraz
zmiany w oczodołach szerzące się do zatoki jamistej. Charakterystycznym objawem jest występowanie
ogniskowych miejsc podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2-zależnych. Zmiany te są
zazwyczaj słabo odgraniczone i nie powodują efektu masy (Rys. 5) W sekwencji tej stwierdza się wzrost
sygnału oraz umiarkowane powiększenie hipokampów [24]. W przebiegu NF typu I zazwyczaj
występują glejaki nerwu wzrokowego. W sekwencji T2- zależnej są one izo- lub hipointensywne
względem otaczającego je miąższu. W obrazowaniu MR można stwierdzić również powiększenie pnia
mózgu, które jest najprawdopodobniej efektem wakuolizacji. Wykazuje ono niższą intensywność
sygnału w obrazach T1-zależnych oraz wyższą w obrazach T2-zależnych w porównaniu z glejakiem
pnia mózgu. Sekwencja STIR pozwala na znakomite uwidocznienie nerwiakowłókniaków splotowych
oraz przykręgosłupowych. Sekwencja T1- zależna z saturacją tłuszczu po podaniu paramagnetyku jest
najlepsza do oceny glejaków nerwu ocznego, natomiast angiografia MR służy do oceny zmian
naczyniowych. W odróżnianiu zmian dysplastycznych istoty białej od glejaka drogi wzrokowej
przydatna jest spektroskopia MR. Zmiany dysplastyczne wykazują względne zachowanie sygnału Nacetyloasparaginianu, natomiast glejaki wykazują spadek poziomu N-acetyloasparaginianu oraz
podwyższony poziom choliny.
Nerwiakowłókniakowatość typu I różnicujemy z ostrym rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia
kręgowego, stwardnieniem rozsianym, wirusowym zapaleniem mózgu, zespołem Leigha, zespołem
Kearnsa-Sayre’a oraz chorobą Krabbego [25].

Rysunek 5. Obrazy T2-zależne w projekcji strzałkowej; zmiany typu hamartoma (zmiany posiadają podwyższoną IS)
zlokalizowane w ciele modzelowatym (pień) oraz w rdzeniu przedłużonym [opracowanie własne]
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3.6. Nerwiakowłókniakowatość typu II
Jest to dziedziczny zespół wywołujące liczne nerwiaki osłonkowe, oponiaki oraz guzy kręgosłupa.
Spowodowany jest mutacją genu na chromosomie 22. Choroba ta jest dziedziczona autosomalnie
dominująco. Występuje z częstością 1 na 30 tysięcy urodzeń. Najczęstsze objawy to: utrata słuchu,
skolioza, porażenie kończyn dolnych [26].
Badaniem z wyboru w diagnostyce nerwiakowłókniakowatości typu II jest rezonans magnetyczny.
Wykonywane są sekwencje T1-zależna, T2-zależna, DWI, , T1-zależne po podaniu paramagnetyku w
wysokiej rozdzielczości z saturacją tłuszczu na poziomie zbiorników podstawy mózgu oraz
spektroskopia MR. Podczas diagnostyki niezbędna jest ocena zmian kręgosłupowych. Najbardziej
charakterystycznym objawem są obustronne nerwiaki osłonkowe nerwów przedsionkowych oraz
oponiaki opony twardej. Guzy te zazwyczaj rosną sferycznie, lokują się w kanałach kostnych. W
obrazowaniu MR stwierdza się również wyściółczaki wewnątrzrdzeniowe, zwapnienia mózgu,
zmętnienie soczewki tylnej oraz proliferację komórek oponowych i naczyń krwionośnych [27]. W
sekwencji T1- zależnej nerwiaki osłonkowe oraz oponiaki są hipo-lub izointensywne. Oponiaki mogą
powodować znaczny obrzęk otoczenia widoczny w sekwencjach T2-zależnych. Najskuteczniejsze w
ukazywaniu nienowotworowych zwapnień są obrazy T2-zależne gradientowe (GRE). Niespecyficzne
oraz złośliwe oponiaki mogą powodować restrykcję dyfuzji widoczną w sekwencji DWI. W obrazach
T1-zależnych po podaniu paramagnetyku

charakterystyczny jest obraz homogennego, rozlanego

wzmocnienia nerwiaków osłonkowych. W typowy sposób “uwypuklają się” one do zbiornika kąta
mostowo-móżdżkowego z kanałem słuchowym wewnętrznym. Spektroskopia MR służy do
obrazowania oponiaków i nerwiaków osłonkowych. Pierwsze z nich wykazują brak piku Nacetyloasparaginianiu oraz wzrost stężenia alaniny. Nerwiaki osłonkowe natomiast charakteryzują się
brakiem piku N-ascetyloasparaginianiu oraz wzrostem mioinozytolu.
Nerwiakowłókniakowatość typu II należy różnicować z nerwiakowatością osłonkową, torbielą
pajęczynówki, tętniakami, przerzutami nowotworowymi oraz sarkoidozą i gruźlicą [28].

Wnioski
Wady wrodzone mózgowia mają bardzo zróżnicowany obraz kliniczny i etiologiczny. Mogą
prowadzić do upośledzenia rozwoju psychomotorycznego, niepełnosprawności intelektualnej a nawet
do śmierci dziecka. Z uwagi na niespecyficzne objawy bardzo ważne jest

wykonanie badania

obrazowego głowy. Dzięki MR uzyskiwane są obrazy struktur mózgowia w dowolnej płaszczyźnie
(poprzecznej, czołowej i strzałkowej), jak również w wysokiej rozdzielczości zarówno przestrzennej jak
i kontrastowej. Rezonans magnetyczny jest metodą z wyboru w ocenie wrodzonych wad mózgu. Służy
do uzyskiwania dokładnych informacji anatomicznych umożliwiających ocenę danej patologii, może
także dostarczyć informacji o przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego, przebiegu włókien nerwowych
czy składzie metabolitów. . Jako nieinwazyjne i bezpieczne badanie jest przydatne w diagnostyce i
monitorowaniu leczenia, szczególnie u pacjentów pediatrycznych.
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