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Endoskopia kapsułkowa jako alternatywa dla endoskopii z 

użyciem sondy 

Gabriela Ręka1, Anna Korzeniowska1, Piotr Machowiec1 

Opiekun: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna2 

 

1Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Abstrakt   

Endoskopia kapsułkowa jest badaniem przewodu pokarmowego, w którym pacjent połyka kapsułkę 

zawierającą kamerę. Jednorazowa kapsułka przesuwa się przez przewód pokarmowy, transmitując 

obraz do odbiornika. 

Autorzy najnowszych publikacji naukowych są zgodni co do najczęstszych wskazań do zastosowania 

endoskopii kapsułkowej. Są to przede wszystkim jawne i utajone przewlekłe krwawienia z przewodu 

pokarmowego, przewlekłe bóle brzucha i biegunki, diagnostyka choroby Leśniowskiego-Crohna i 

wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, polipów, celiakii, nowotworów jelita cienkiego, uszkodzeń 

polekowych i po radioterapii. Zaletami endoskopii kapsułkowej w porównaniu do endoskopii 

tradycyjnej są między innymi możliwość zobaczenia wnętrza całego przewodu pokarmowego w jednym 

badaniu oraz mniejszy dyskomfort pacjenta podczas badania. Endoskopia z użyciem sondy umożliwia 

biopsję i wykonanie drobnego zabiegu, a także sterowanie końcówką i aspirację treści przeszkadzającej 

w badaniu. Powikłania zdarzają się rzadko i najczęściej jest to uwięźnięcie kapsułki w przypadku 

zwężenia jelit. 

Endoskopia kapsułkowa jest bezpiecznym i dobrze tolerowanym narzędziem diagnostycznym 

chorób przewodu pokarmowego, a główną jej zaletą jest łatwość wykonania badania. Największa grupa 

wskazań dotyczy krwawień o niejasnej przyczynie oraz chorób zapalnych jelit. Konieczne są dalsze 

udoskonalenia techniczne kapsułki celem poszerzenia jej możliwości, a także rozpowszechnienie 

wiedzy na temat opisanej metody. 

Abstract  

Capsule endoscopy is a gastrointestinal examination in which a patient swallows a capsule containing 

a camera. The disposable capsule slides through the digestive tract, transmitting the image to the 

receiver. 
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The authors of the latest scientific publications agree on the most common indications for the use of 

capsule endoscopy. These are primarily overt and latent chronic gastrointestinal bleeding, chronic 

abdominal pain and diarrhea, diagnosis of Crohn's disease and ulcerative colitis, polyps, celiac disease, 

cancer of the small intestine, drug-induced damage and damage after radiation therapy. The advantages 

of capsule endoscopy compared to traditional endoscopy include the ability to see the inside of the entire 

gastrointestinal tract in one examination and less patient discomfort during the examination. On the 

other hand, endoscopy using an endoscope allows biopsy and minor surgery, as well as tip control and 

aspiration of content that interferes with the examination. Complications are rare and most often it is the 

capsule entrapment in the event of intestinal narrowing. 

Capsule endoscopy is a safe and well-tolerated diagnostic tool for gastrointestinal diseases, and its 

main advantage is the ease of examination. The largest group of indications concerns bleeding with an 

unclear cause and inflammatory bowel diseases. Further technical improvements of the capsule are 

necessary to expand its capabilities, as well as dissemination of knowledge about the described method. 

  Wprowadzenie  

Endoskopia kapsułkowa (z ang. colon capsule endoscopy, CCE) jest minimalnie inwazyjnym 

badaniem diagnostycznym przewodu pokarmowego wprowadzonym na początku XXI wieku. W 2006 

roku została po raz pierwszy użyta kapsułka endoskopowa pierwszej generacji, a trzy lata później - 

drugiej [1]. Pacjent połyka jednorazową kapsułkę o rozmiarach około 1 cm x 2,5 cm, składającą się z 

trzech głównych części: ledowej lampy do oświetlenia, bezprzewodowej, zminiaturyzowanej kamery 

cyfrowej i nadajnika radiowego. Kapsułka pierwszej generacji umożliwia ocenę przewodu 

pokarmowego w zasięgu widzenia 156°, natomiast nowszy model drugiej generacji już nawet do 360°. 

Częstość wykonywanych zdjęć waha się od 4 do 35 klatek na sekundę w CCE II [1]. Pozwala to na 

wykonywanie krótkich filmów. 

Kapsułka przesuwa się przez przewód pokarmowy wraz z ruchami perystaltycznymi, transmitując 

za pomocą fal radiowych obraz do odbiornika umocowanego do pasa wokół talii  lub elektrod 

przyklejonych na skórze. Nagrany film zostaje przekazany do komputera i umożliwia ocenę wnętrza 

przewodu pokarmowego. Badanie trwa 7-11 godzin. Kapsułka wydalana zostaje ze stolcem w ciągu 48 

godzin. 

Celem pracy jest wyjaśnienie metody działania endoskopii kapsułkowej wraz z ukazaniem jej 

zastosowania. Zwrócono uwagę na zalety i wady metody endoskopii kapsułkowej w porównaniu z 

endoskopią przy użyciu endoskopu. Przeanalizowano publikacje naukowe z ostatnich 5 lat. Korzystano 

z materiałów dostępnych na platformie PubMed. 

Historia rozwoju endoskopii [1]:  

• 1886 r. - wykonanie pierwszej gastroskopii 

• 1932 r. - wprowadzenie giętkiego endoskopu 

• 1940 r. - użycie kleszczy biopsyjnych  
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• 1957 r. - endoskop zbudowany z włókien światłowodowych 

• lata 90 XX w. - videoendoskop 

• 2006 r. - endoskop kapsułkowy I generacji 

• 2009 r. - endoskop kapsułkowy II generacji. 

Do postawienia właściwej diagnozy konieczne jest odpowiednie przygotowanie do badania. Jest to 

tym bardziej istotne, że w CCE nie ma możliwości bieżącego oczyszczenia jelita z resztek pokarmowych 

i kału. Zaleca się rozpoczęcie diety ubogoresztkowej na 2 dni przed badaniem i diety płynnej na dzień 

przed [1]. Do oczyszczenia jelita stosuje się w dniu poprzedzającym badanie glikol polietylenowy lub 

fosforan sodu. Fosforan sodu może wywołać zaburzenia elektrolitowe i ostrą niewydolność nerek, 

dlatego u osób narażonych należy stosować cytrynian magnezu [1]. W trakcie badania nie wolno jeść, 

pić można tylko wodę. Niewskazany jest intensywny wysiłek, gwałtowne ruchy, kąpiel całego ciała 

(odklejenie elektrod) i przebywanie w pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, 

szczególnie radiowe oraz rezonansu magnetycznego (zakłócenie rejestracji obrazów).  

 Wskazania do wykonania badania kapsułką endoskopową 

Głównym wskazaniem jest jawne, przewlekłe krwawienia z przewodu pokarmowego, którego źródła 

nie udało się znaleźć w badaniu endoskopem (64,4%) [2], krwawienia utajone objawiające się 

niedokrwistością z niedoboru żelaza i dodatnim wynikiem na krew utajoną w kale. Badanie przydatne 

jest w diagnostyce przewlekłych bóli brzucha i biegunki, w diagnostyce choroby Leśniowskiego - 

Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [2,3], polipów, celiakii, nowotworów jelita cienkiego, 

zespołów złego wchłaniania, choroby Behçeta, enteropatii z utratą białka, gruźliczego zapalenia jelit, 

utraty wagi o niejasnej etiologii oraz w diagnostyce uszkodzeń polekowych (po niesteroidowych lekach 

przeciwzapalnych) i po radioterapii [2]. Badanie pozwala na ocenę zaawansowania procesu 

chorobowego i skuteczności leczenia. Może być wykorzystywane w badaniach przesiewowych w 

kierunku raka jelita grubego, ale tylko u tych osób, które nie zgadzają się na wykonanie kolonoskopii 

[4]. 

2.1.  Zastosowanie endoskopii kapsułkowej w wykrywaniu krwawień z przewodu 

pokarmowego 

Podczas krwawienia z przewodu pokarmowego niejasnego pochodzenia European Society of 

Gastrointestinal Endoscopy zaleca wykonanie endoskopii kapsułkowej w pierwszej kolejności, tak 

szybko jak to możliwe od krwawienia (w ciągu 14 dni) w celu zwiększenia wydajności diagnostycznej. 

ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) nie rekomenduje natomiast rutynowego 

wykonywania ponownej endoskopii przed endoskopią kapsułkową (przy krwawieniu niejasnego 

pochodzenia ustalane indywidualnie dla przypadku). U pacjentów, którym wykryto zmiany podczas 

badania endoskopią kapsułkową zaleca się enteroskopię w celu potwierdzenia i ewentualnego leczenia 

zmian. Osobom z niedokrwistością z powodu niedoboru żelaza ESGE poleca wykonanie endoskopii 
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kapsułkowej przed rozważeniem innych metod diagnostycznych, kiedy endoskopię górnego i dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego są niejednoznaczne [5].  

2.2. Zastosowanie endoskopii kapsułkowa w wykrywaniu chorób zapalnych jelit  

European Society of Gastrointestinal Endoscopy zaleca wykonanie ileokolonoskopii w pierwszej 

kolejności u pacjentów z podejrzeniem choroby Crohna, przy wyniku negatywnym zalecana jest 

endoskopia kapsułkowa [5]. Do rozpoznania IBD konieczne jest potwierdzenie badaniem 

histologicznym [1,3]. Endoskopia kapsułkowa przydatna jest głównie do oceny stopnia wygojenia błony 

śluzowej (monitorowanie aktywności choroby), szczególnie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego 

[6]. Badanie wykorzystujące CCE I generacji w wykrywaniu aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita 

grubego wykazało czułość 89%, a swoistość 75%; w badaniu pediatrycznym wykorzystującym CCE-2 

czułość metody wynosiła 96%, natomiast swoistość 100% [1]. 

Literatura wskazuje na możliwość zatrzymywania się kapsułek przy badaniu choroby 

Leśniowskiego-Crohna, jednak nowsze badania ukazują tę metodę jako bezpieczną. Przy obecności 

objawów zwężenia światła jelita lub pewnym zwężeniu ESGE zaleca wykonanie w pierwszej kolejności 

enterografii rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej [5]. W wieloośrodkowym badaniu 

pilotażowym CCE-2 wykrywano owrzodzenia okrężnicy z  czułością 86% i swoistością 40% oraz nie 

zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych [1].  

2.3. Zastosowanie endoskopii kapsułkowej w wykrywaniu polipów i nowotworów jelita 

cienkiego i grubego 

Wykrywanie polipów wzrosło od wprowadzenia endoskopii kapsułkowej ulepszonej wydajności 

(CCE II). Wyniki  badań potwierdziły wysoką czułość i swoistość tej metody (w zależności od badania 

- czułość 84-92%, swoistość 54-95%). Względnie niska  swoistość wynikała głównie z rozbieżności 

wielkości, a nie wyników fałszywie dodatnich [1]. Podczas konwencjonalnej kolonoskopii okrężnica 

jest rozszerzana przez wprowadzone powietrze lub dwutlenek węgla, a podczas CCE jest naturalnie 

rozszerzana, co powoduje, że zmiany nie są tak rozciągnięte w ścianie okrężnicy. Płaskie lub siedzące 

zmiany wymagają szczególnej uwagi endoskopistów, ponieważ istnieje większe ryzyko 

zapoczątkowania w nich nowotworu niż w zmianach o kształcie polipowatym. Często trudno jest 

wykryć siedzącego ząbkowanego gruczolaka/polipa za pomocą konwencjonalnej kolonoskopii, 

ponieważ zmiana jest zwykle rozciągnięta, a kolor jest podobny do błony śluzowej lub wyblakły [1]. 

Endoskopia kapsułkowa może być odpowiednią alternatywą dla kolonoskopii w wykrywaniu 

polipów jelita grubego, szczególnie wśród pacjentów z wysokim ryzykiem niechętnych lub z 

przeciwwskazaniami do endoskopii z wykorzystaniem sondy [4,7] oraz u tych, u których badanie 

uniemożliwiają problemy techniczne [1,8]. 

W przypadku podejrzenia guza jelita cienkiego ESGE zaleca wczesne wykonanie badania metodą 

endoskopii kapsułkowej, gdy przyczyny krwawienia lub niedokrwistości z niedoboru żelaza nie zostają 
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wyjaśnione w innych badaniach. Należy wstrzymać się od szczegółowych badań do wydalenia kapsułki 

przez pacjentów bez zwężeń jelita cienkiego. Jeśli badania obrazowe wskazują na podejrzenie guza 

jelita cienkiego, ESGE sugeruje wykonanie endoskopii wspomaganej przez urządzenie [5]. 

Tab. 1 Porównanie skuteczności endoskopii kapsułkowej I i II generacji w wykrywaniu polipów jelita grubego [7] 

 

2.4. Zastosowanie endoskopii kapsułkowej w wykrywaniu zmian typowych dla celiakii 

Endoskopia kapsułkowa jelita cienkiego (SBCE) może identyfikować makroskopowe zmiany 

celiakii i oceniać zasięg choroby w jelicie cienkim poza dwunastnicą. Ponadto cechuje się wysoką 

czułością w wykrywaniu choroby trzewnej (CD) w porównaniu do badań histologicznych dzięki 

możliwości uzyskania dużych powiększeń obrazu. Czułość i swoistość SBCE w wykrywaniu zmian 

celiakii wynoszą odpowiednio między 70–93% a 90–100% [9]. Endoskopia kapsułkowa odgrywa także 

przydatną rolę w wykrywaniu powikłań u pacjentów z oporną postacią choroby - RCD, szczególnie w 

połączeniu z badaniami enterografii [10]. VCE (video capsule endoscopy) jest wskazany u pacjentów z 

celiakią, u których rozwijają się objawy ostrzegawcze, takie jak niedokrwistość, utrata masy ciała i 

krwawienie z przewodu pokarmowego oraz u osób z RCD zwłaszcza typu II, w celu oceny złośliwości 

i innych powikłań, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita czczego. Nie ma natomiast istotnych 

dowodów potwierdzających zasadność zastosowania endoskopii kapsułkowej u pacjentów 

seropozytywnych, ale z prawidłowym wynikiem biopsji [11].  

  

 

Cecha 

CCE I CCE II 

polipy >6 mm polipy >10 mm 

Czułość 71-73% 86% 87% 

Swoistość 75-89% <95% 95% 
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 Przeciwwskazania do wykonania badania kapsułką endoskopową 

Badanie nie może być przeprowadzone u osób z zaburzeniami połykania (dysfagią) ze względu na 

ryzyko zakrztuszenia. Z tego względu nie powinno być przeprowadzane u dzieci poniżej 12 roku życia. 

Pacjenci ze zwężeniem, niedrożnością, licznymi, dużymi uchyłkami lub przetoką w obrębie przewodu 

pokarmowego nie mogą wykonywać badania, gdyż istnieje ryzyko uwięźnięcia kapsułki. Fale 

emitowane przez kapsułkę nie pozwalają na jej użycie u osób z wszczepionym stymulatorem serca lub 

kardiowerterem-defibrylatorem [1]. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego utrudniają przejście 

kapsułki przez przewód pokarmowy. Grupą osób, które nie powinny wykonywać badania przy pomocy 

kapsułki endoskopowej są kobiety w ciąży [1]. 

 Powikłania podczas diagnostyki przy użyciu kapsułki endoskopowej 

Endoskopia kapsułkowa jest bezpiecznym badaniem. Niemniej jednak zdarzają się powikłania, z 

których najczęstszym jest uwięźnięcie kapsułki w jelitach. Zdarza się to w  0,8-3% przypadków (2,3% 

w chorobie Leśniowskiego-Crohna i przy nieodpowiednim przygotowaniu jelit) [2,3]. W sytuacji 

uwięźnięcia kapsułki część pacjentów wymaga jej chirurgicznego lub endoskopowego usunięcia [2], a 

u części zdarzają się czasowe uwięźnięcia ustępujące samoistnie [12]. Dlatego tak istotna rolę odgrywa 

odpowiednia kwalifikacja chorych do badania poprzez szczegółowe zebranie wywiadu (np. 

stosowanych leków mogących wywołać wtórne zwężenie zapalne jelit) oraz rozpoznanie objawów 

obturacyjnych [13], jak również prawidłowe przygotowanie jelit do badania. Rzadszym powikłaniem 

jest perforacja jelita. Używanie fosforanu sodu w celu oczyszczenia jelita, przyspieszenia perystaltyki, 

a zarazem przebiegu badania może się wiązać z zaburzeniami elektrolitowymi, niewydolnością nerek i 

serca [7]. Zwraca się jednocześnie uwagę, że ilość niekompletnych badań wykonanych endoskopią 

kapsułkową maleje od czasu jej wynalezienia [2]. 

 Endoskopia kapsułkowa a tradycyjna – porównanie 

Dowody na rolę endoskopii kapsułkowej jako alternatywy dla endoskopii z użyciem sondy pozostają 

niejednoznaczne [12,14]. W poniższych tabelach zestawiono cechy obu typów badań.  
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Tab. 2 Zalety endoskopii kapsułkowej w stosunku do endoskopii z użyciem sondy 

źródło: opracowanie własne na podstawie analizy cytowanej literatury 

Endoskopia kapsułkowa Endoskopia z użyciem sondy 

możliwość zobaczenia wnętrza całego 

przewodu pokarmowego w jednym badaniu 

brak możliwości oceny całego przewodu 

pokarmowego w jednym badaniu i brak 

możliwości oceny całego jelita cienkiego 

nie wymaga leków przeciwbólowych ani 

sedacji 

czasem konieczne leki przeciwbólowe bądź 

sedacja 

mniejszy dyskomfort pacjenta i 

skrępowanie podczas badania 

większy dyskomfort pacjenta i skrępowanie 

podczas badania 

metoda dla osób lękających się gastro-

/kolonoskopii, szczególnie u dzieci 

przeciwwskazaniem jest brak zgody pacjenta 

lękającego się badania 

nie wymaga udziału personelu w trakcie 

badania, po połknięciu kapsułki pacjent może 

przebywać w domu 

wymaga udziału personelu medycznego 

przeprowadzającego badanie, konieczność 

wyposażenia pracowni endoskopowej 

 

Wykonanie endoskopii kapsułkowej tego samego dnia po niepełnej endoskopii z użyciem sondy 

jest wykonalne i bezpieczne u większości pacjentów, których można zakwalifikować do CCE. Wartość 

diagnostyczna w takim przypadku wynosi 74% [13]. To postępowanie unika ponownego przygotowania 

pacjenta do badania oraz umożliwia szybszą diagnozę i włączenie odpowiedniego leczenia. 

Tab. 3 Zalety endoskopii z użyciem sondy w stosunku do endoskopii kapsułkowej 

źródło: opracowanie własne na podstawie analizy cytowanej literatury 

Endoskopia kapsułkowa Endoskopia z użyciem sondy 

brak możliwości biopsji/zabiegu możliwość biopsji/zabiegu 

brak możliwości zatrzymania ani 

sterowania kapsułką, by zobrazować dany 

fragment jeszcze raz 

możliwość sterowania końcówką 

endoskopu 

wymaga lepszego oczyszczenia jelit, bez 

możliwości aspiracji treści lub 

wprowadzenia powietrza 

możliwość aspiracji treści 

przeszkadzającej w badaniu i wprowadzenia 

powietrza 

wyższa cena badania niższa cena badania 

nierefundowana przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia 

refundowana przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
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Kwestia opłacalności wykonania endoskopii kapsułkowej wymaga dalszych pogłębionych analiz. W 

czasach, gdy koszty opieki zdrowotnej rosną, a pacjenci nakłaniani są do ponoszenia wysokich kosztów 

procedur medycznych, interesującym obszarem badawczym staje się redukcja odpłatności. Obecnie, 

przez wzgląd na ten aspekt, powinno się zdecydować, czy endoskopia kapsułkowa jest naprawdę 

konieczna, a następnie, czy badanie endoskopii kapsułkowej może dostarczyć informacji wpływających 

na postępowanie kliniczne [15]. Decyzja o zaoferowaniu pacjentowi endoskopii kapsułkowej powinna 

być podejmowana rozważnie, z oceną występowania istotnych wskazań klinicznych. 

 Problemy z lokalnym zanieczyszczeniem ścieżki wzrokowej kapsułki, występujące pomimo 

wykonywania testu na czczo i wynikające z występowania lokalnych pęcherzyków płynowych, często 

uniemożliwiają prawidłową obserwację jelita [5]. Nie jest możliwe całkowite pozbycie się takich 

utrudnień wizualizacji, co stanowi na korzyść endoskopii z użyciem sondy. 

 Obecnie opisuje się eksperymentalne kapsułki zdolne do obrazowania bez przygotowania jelita 

grubego, ale na razie są niepraktyczne [16]. Próbę użycia zrobotyzowanej kapsułki przeprowadzono w 

badaniu okrężnicy, w którym całkowity czas do zakończenia kontroli okrężnicy okazuje się być 

znacznie dłuższy niż w przypadku konwencjonalnej kolonoskopii. 

 Dużym ograniczeniem endoskopii kapsułkowej, w porównaniu do endoskopii z użyciem sondy, 

jest brak możliwości wykonania biopsji. W toku znajdują się obecnie prace, mające na celu wdrożenie 

kapsułek zintegrowanych z narzędziami biopsyjnymi. Ruch kapsułki endoskopowej, wymagany do 

pobrania materiału biopsyjnego, wygeneruje się przy pomocy elektromagnetycznego systemu 

uruchamiającego [17]. 

 Kolejną trudnością napotkaną przy wykorzystaniu endoskopii kapsułkowej jest brak możliwości 

zatrzymania, a także sterowania kapsułką. Opracowano kilka technik kontroli ruchliwości kapsułki w 

ludzkim układzie trawiennym. Konstrukcja aktywnej kapsułki stworzy możliwość przemieszczania i 

zatrzymywania urządzenia w dowolnych docelowych lokalizacjach, co prowadzi do powstania licznych, 

nowych zastosowań medycznych endoskopii kapsułkowej, takich jak dostarczanie leków lub pobieranie 

próbek tkanek do badań w laboratorium [18]. W przypadku każdej metody ruchomej kapsułki 

bezprzewodowej konieczne jest wzięcie pod uwagę pewnych czynników w celu zadowalającego 

wykonania ruchu. Kontrolowanie ruchu przy różnych prędkościach daje systemowi możliwość 

wygodnego przemieszczania kapsułki w obrębie przewodu pokarmowego. Poruszanie kapsułki z dużą 

prędkością jest niepożądane, ponieważ zwiększa siły oporności między powierzchnią kapsułki a jelitem 

cienkim, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub wymagać większej siły do ruchu. Optymalna 

wydaje się być prędkość 150 mm/min [19]. 

 Wnioski 

Endoskopia kapsułkowa jest użytecznym, dobrze tolerowanym i bezpiecznym narzędziem 

diagnostycznym chorób przewodu pokarmowego. Głównymi zaletami jest łatwość wykonania badania 

i komfort pacjenta. Decyzja co do wyboru między endoskopią kapsułkową a tradycyjną powinna 
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zależeć, poza możliwościami sprzętowymi, jakimi dysponuje dany ośrodek, również od sytuacji 

klinicznej pacjenta. Największa grupa wskazań dotyczy krwawień o niejasnej przyczynie oraz chorób 

zapalnych jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna). Konieczne 

są udoskonalenia techniczne kapsułki celem lepszego zobrazowania wnętrza przewodu pokarmowego i 

możliwości biopsji. Zwraca się uwagę na potrzebę rozpowszechnienia wiedzy na temat endoskopii 

kapsułkowej, szczególnie dotyczącej wskazań do jej zastosowania oraz interpretacji obrazów. 

Słowa kluczowe 

endoskopia kapsułkowa, endoskopia, krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit 

Keywords 

capsule endoscopy, endoscopy, gastrointestinal bleeding, inflammatory bowel disease 
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Hiperoptymizm czy cudowna terapia? O skuteczności nusinersenu 

i co dotychczas o nim wiemy 
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Abstrakt 

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA-spinal muscular atrophy) to schorzenie nerwowo-mięśniowe, w 

którym w wyniku mutacji znajdującego się na chromosomie 5 genu SMN1, dochodzi do spadku ilości 

białka SMN, a co za tym idzie do degeneracji neuronów jąder przednich rdzenia kręgowego. Objawia 

się to postępującym uszkodzeniem mięśni szkieletowych, prowadzącym w końcu do ich atrofii. W 

zależności od najwyższego poziomu rozwoju motorycznego osiąganego przez pacjentów wyróżniono 4 

główne typy SMA. Rdzeniowy zanik mięśni, jako choroba rzadka, był dotychczas leczony jedynie w 

sposób objawowy. Przełom nastąpił jednak po wprowadzeniu do leczenia pierwszego leku na SMA: 

nusinsersenu (Spinrazy), modyfikującego alternatywny splicing genu SMN2 i przez co powodujący 

wzrost ilości powstającego białka SMN. W Polsce lek otrzymał pełną refundację 1 stycznia 2019 roku. 

Mimo pierwszych sukcesów, konieczne było przeprowadzenie dokładniejszych badań potwierdzających 

jego działanie. Poniższa praca ma na celu zebranie i porównanie danych z 5 badań przeprowadzonych 

przez kolejno: Mercuri i wsp., Dallas i wsp., Faravelli i wsp., Bonanno i wsp. oraz Cordts i wsp. Analiza 

ich wyników, pokazuje, że mimo zróżnicowania jeśli chodzi o wiek pacjentów, prezentowanych przez 

nich objawów czy prowadzonego wcześniej leczenia, wciąż konieczne są dalsze prace nie tylko na temat 

skuteczności nusinersenu czy jego długofalowego bezpieczeństwa, ale też porównania chociażby z 

nowo wprowadzonym lekiem Zolgensma.  

Abstract  

Spinal muscular atrophy (SMA) is a rare neuromuscular disorder, caused by genetic defect in SMN1 

gene, which is located on chromosome 5. This mutation results in major decrease of SMN protein, which 

leads to degeneration of motor neurons and progressive muscle wasting. The disease spectrum is divided 

into 4 types, in accordance either with the age of onset of symptoms or with the highest attained 

milestone of motor development. So far, the only treatment available was in a form of supportive care. 

The breakthrough came with introducing first ever approved drug in treating this disorder: nusinersen 

(Spinraza). Nusinersen modulates alternate splicing of the SMN2 gene, functionally converting it 
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into SMN1 gene, thus increasing the level of SMN protein in the central nervous system. Spinraza was 

approved and fully reimbursted in Poland with the beginning of 2019. Although according to the 

producent it was highly effective, more reasearch had to be done to legitimate the efficacy of nusinersen. 

This study was aimed to compare and analize data based on 5 studies, carried by: Mercuri et. al, Dallas 

et. al, Faravelli et. al, Bonanno et. al and Cordts et. al. Our findings show that although each reasearch 

was done on patients varying in age, presented symptoms or previously received treatment, we still need 

to carry more differentiated studies concerning effectiveness and safety of nusinersen, but also compare 

this data to one’s involving recently developed new drug called Zolgensma. 

  Wstęp 

Rdzeniowy zanik mięśni - SMA (ang. spinal muscular atrophy) to rzadkie schorzenie nerwowo-

mięśniowe, dziedziczone w sposób autosomalny recesywny, objawiające się degeneracją neuronów 

jąder przednich rdzenia kręgowego (motoneuronów alfa), co prowadzi do postępującego uszkodzenia 

mięśni szkieletowych, a ostatecznie do ich atrofii [1]. Choroba ta związana jest z mutacją znajdującego 

się na chromosomie 5, genu SMN1, co w konsekwencji doprowadza do spadku ilości białka SMN w 

ciele chorego [2]. W naszym organizmie, poza genem SMN1, znajduje się również podobny do niego 

w 99% pseudogen SMN2. Różnica między nimi zlokalizowana jest na eksonie 7, który w wyniku 

zmiany 840. nukleotydu, zostaje wycięty z mRNA tego pseudogenu. W związku  z tym gen SMN2 

odpowiada za produkcję białka SMN, które w większości jednak okazuje się niefunkcjonalne i jest 

degradowane. Ponieważ jednak ten pseudogen odpowiada za produkcję niewielkiej ilości 

funkcjonalnego białka, osoby cierpiące na SMA z większą liczbą kopii genu SMN2, będą wykazywały 

większą ilość białka SMN, a przez to ich objawy będą mniej nasilone. Ten właśnie mechanizm 

wykorzystali naukowcy podczas opracowywania nusinersenu [2,3]. Należy pamiętać, że białko SMN 

jest częścią wielu procesów w organizmie. Jest niezbędne do funkcjonowania motoneuronów alfa, jest 

częścią spliceosomu odpowiadającego za wycinanie intronów, a także blokuje kaspazy-białka biorące 

udział w apoptozie, czyli programowanej śmierci komórki. To co jednak najważniejsze: białko SMA 

powstaje w procesach wewnątrzkomórkowych i nie da się go dostarczyć z zewnątrz [3]. Wśród objawów 

prezentowanych przez pacjentów z SMA występuje osłabienie mięśni szkieletowych, ograniczona 

ruchomość, przykurcze mięśniowe, drżenia (fascykulacje), problemy z trawieniem i połykaniem [4]. U 

tych chorych rozwój poznawczy i intelektualny nie jest jednak zaburzony. W zależności od najwyższego 

poziomu rozwoju motorycznego osiąganego przez pacjentów, wyróżniono 4 główne typy SMA. Stopień 

ciężkości choroby spada od 1 do 4 typu. W SMA typu 1 początek objawów obserwujemy przed 6. 

miesiącem życia, a pacjenci nie są w stanie siedzieć samodzielnie bez podparcia. Objawy typu 2 

ujawniają się pomiędzy 6 a 18 miesiącem życia i obejmują pacjentów niezdolnych do samodzielnego 

stania. Chorzy z typem 3 stawiają kroki bez podparcia, ale nie są w stanie samodzielnie chodzić. 

Symptomy te ujawniają się zwykle po 18 miesiącu życia. Co ważne, osiągnięte przez pacjentów 

kamienie milowe rozwoju motorycznego, mogą zostać z czasem utracone [2]. Typ 4 SMA obejmuje 
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pacjentów dorosłych, u których manifestuje się poprzez powolną, postępującą utratę siły mięśniowej, a 

czasami skoliozę [4]. SMA należy do chorób rzadkich. Zachorowalność na wszystkie typy SMA wynosi 

około 1/10000 żywych urodzeń, z chorobowością wynoszącą 1-2/100000 osób [5]. Najczęstszym typem 

choroby obserwowanym u pacjentów jest podtyp SMA 1 z objawami pojawiającymi się w pierwszych 

3 miesiącach życia. Ci chorzy nigdy nie zdobywają umiejętności samodzielnego siedzenia czy 

kontrolowania ruchów głowy i bardzo często umierają w ciągu 2-3 lat [3]. 

 Nusinersen – mechanizm działania 

 Dotychczas leczenie SMA było jedynie leczeniem objawowym. Zmiana nastąpiła w grudniu 2016r. 

(USA) i w maju 2017r. (Europa) kiedy zatwierdzono użycie Spinrazy czyli nusinersenu. W Polsce został 

objęty pełną refundacją w całym spektrum rdzeniowego zaniku mięśni od 1. stycznia 2019r. Nusinersen 

jest oligonukleotydem anytsensowym, który poprzez modyfikację alternatywnego splicingu genu 

SMN2, zapobiega usunięciu z niego eksonu 7, dzięki czemu gen ten odpowiada za produkcję większej 

ilości funkcjonalnego biała SMN. Lek, ze względu na wielkość swojej cząsteczki, nie przenika przez 

barierę krew-mózg, przez co musi być podawany przez nakłucie lędźwiowe. Jego farmakokinetyka 

opisywana jest jako model 4-komparmentowy. Centralny układ nerwowy jest głównym miejscem 

działania nusinersenu. Mimo odmiennej farmakokinetyki CUN i płynu mózgowo-rdzeniowego, w 

ustabilizowanym stanie, stężenie leku powinno być proporcjonalne w obu tych miejscach. Wczesne 

analizy pokazały, że czas półtrwania nusinersenu w płynie mózgowo-rdzeniowym zdaje się być 

niezależny od masy ciała czy wieku pacjentów. Metabolizm leku opiera się na procesie hydrolizy, z 

kolei eliminacja następuje głównie z moczem. Do chwili obecnej, nie są znane żadne interakcje z 

enzymami cytochromu P450, wskazujące na ewentualne interakcje lekowe [4]. Na swojej stronie 

producent zapewnia o bezpieczeństwie środka, jednak przed jego podaniem zaleca analizę krwi i moczu, 

w związku z działaniami niepożądanymi obserwowanymi przy przyjmowaniu podobnych leków. 

Zgodnie z oficjalnymi danymi, okres półtrwania nusinersenu wynosi 135 do 177 dni w płynie mózgowo-

rdzeniowym i około 63 do 87 dni w osoczu [4]. Schemat podawania opracowany przez producenta 

zakłada podanie 4 dawek nasycających (trzy w odstępie dwutygodniowym, a czwarta-4 tygodnie po 

trzeciej), a następnie kolejnych dawek co 4 miesiące do końca życia. Zalecana pojedyncza dawka leku 

to 12mg (5 ml). 
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  Wybrane badania nad skutecznością nusinersenu 

3.1. Badanie Mercuri i współpracowników (2014-2017) 

Nusinersen był poddawany wielu badaniom zarówno przed wprowadzeniem na rynek jak i po 

dopuszczeniu do obrotu. Jedno z badań zostało przeprowadzone przez Mercuri i wsp. (listopad 2014-

luty 2017) w 24 miejscach w 10 krajach przy użyciu protokołu CHERISH, który wykonano zgodnie z 

postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji Dobrej Praktyki 

Klinicznej. Okres leczenia wynosił 9 miesięcy, okres obserwacji 6 miesięcy. Rodzice/prawni 

opiekunowie zostali poinformowani o przebiegu badania oraz wyrazili pisemną zgodę. Było to badanie 

wieloośrodkowe z podwójnie ślepą próbą, pozornie kontrolowane, obejmujące 126 pacjentów z 

rdzeniowym zanikiem mięśni podzielonych w obrębie dwóch grup (<6r.ż. i pozostałe) w stosunku 2:1 

na grupę badawczą (podawanie 12mg nusinersenu dokanałowo w 1, 29, 85 i 274 dniu) oraz grupę 

kontrolną (symulowanie podawania leków w tym samym czasie). Kryterium kwalifikacji do badania 

była dokumentacja genetyczna, pojawienie się objawów po szóstym miesiącu życia, wiek 2-12 lat, 

zdolność samodzielnego siedzenia, brak zdolności do samodzielnego chodzenia oraz ocena HFMSE 10-

54 (rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith z punktacją 0-66, oceniająca 33 funkcje 

motoryczne; im wyższy wynik tym bardziej rozwinięta sprawność motoryczna badanego). Z badania 

wykluczono dzieci z przykurczami uniemożliwiającymi ocenę HFMSE, z ciężką skoliozą (kąt Cobba 

>40 stopni), niewydolnością oddechową i sondą żołądkową. Punktem wyjściowym był wynik skali 

HFMSE po piętnastu miesiącach leczenia z późniejszą oceną procentową pacjentów ze znaczącym 

wzrostem wyniku HFMSE (wzrost o minimum 3 pkt) wskazującym na poprawę co najmniej dwóch 

umiejętności motorycznych. W opublikowanej analizie odnotowano średni wzrost od wartości 

wyjściowej w 15.miesiącu w grupie nusinersenu o 4 punkty oraz spadek w grupie kontrolnej o -1,9 

punktu. Wyniki te skłoniły do wcześniejszego zakończenia badania. Dodatkowo wyniki analizy 

okresowej były spójne z wynikami analizy końcowej, która wskazywała, że 57 % dzieci z grupy 

nusinersenu w porównaniu do 26 % dzieci z grupy kontrolnej, miało wzrost wyniku HFMSE o co 

najmniej 3 punkty. Drugorzędowych punktów końcowych było sześć i obejmowały one m.in. odsetek 

dzieci, u których wynik HFMSE klinicznie znacząco wzrósł (minimum o 3 punkty) w 15.miesiącu, 

odsetek dzieci, które osiągnęły przynajmniej jeden nowy kamień milowy wg WHO oraz zmianę wyniku 

RULM (Revised Upper Limb Module – zrewidowana skala do oceny funkcji kończyn górnych). W dniu 

zakończenia próby 79% pacjentów z grupy nusinersenu oraz 81% w grupie kontrolnej ukończyło proces 

piętnastomiesięcznego badania. Ogólna częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach. 

Należy jednak dodać, że wymioty, ból głowy, ból pleców czy krwawienie z nosa występowało częściej 

w grupie nusinersenu, a terapia nowym lekiem nie zaburzyła wyników badań laboratoryjnych. 

Powyższe badanie wykazało, że u dzieci z późniejszymi objawami SMA (typ 2 i 3) nusinersen powoduje 

znaczącą poprawę kliniczną w porównaniu do dzieci nieleczonych [2]. 
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3.2. Badanie Dallas i współpracowników 

Kolejne badanie (Dallas i wsp.), którego celem było opisanie wyników podawania nusinersenu 

pacjentom z późniejszymi objawami SMA, objęło dzieci w wieku 2-15 lat, które miały genetycznie 

potwierdzony rdzeniowy zanik mięśni, objawy z nim związane oraz spełniały dodatkowe kryteria. W 

niniejszym opracowaniu skupimy się na opisie przebiegu i wyników badania CS2. Przebadano 34 osoby, 

w tym 28 osób wcześniej nieleczonych. Z pacjentów objętych zintegrowaną analizą, jedenastu (39%) 

miało zdiagnozowany SMA typu 2, a siedemnastu (61%) SMA typu 3. Żadne dziecko z SMA typu 2 

nie wykazywało zdolności samodzielnego chodzenia, natomiast z SMA typu 3 wszystkie posiadły tę 

umiejętność, jednak u czworga zdolność ta zanikła. Każdy z uczestników otrzymał 2-3 dawek 

nusinersenu dokanałowo w ciągu 85 dni. Grupę podzielono na cztery kohorty: pierwszej (8 osób) 

podano 3mg leku w 1, 29 i 85 dniu, drugiej (8 osób) podano 6mg w tych samych dniach, trzeciej (9 

osób) podano 9mg w 1 i 85 dniu, a czwartej kohorcie (9 osób) 12mg w 1, 29 i 85 dniu badania. Wizyty 

monitorujące bezpieczeństwo odbyły się 8, 36, 92, 169 i 253 dniu po podaniu ostatniej dawki. Brano w 

nim pod uwagę wystąpienie zdarzeń niepożądanych, badanie fizykalne i neurologiczne, parametry 

życiowe, wagę, badania laboratoryjne i EKG. Oceniono skuteczność terapii na podstawie m.in. 

wyników HFMSE, ULM i sześciominutowego testu chodzenia. Badano je na początku oraz w 92, 169 

i 253 dniu. Jako skuteczne uznano ≥3 pkt wzrost w skali HFMSE, ≥2 pkt wzrost w skali ULM oraz ≥ 

30 m zmiana w odległości w sześciominutowym teście chodzenia. To badanie dostarczyło dowodów 

klasy IV na skuteczność nusinersenu u pacjentów z późniejszymi objawami SMA w dawce ≤12 mg – 

poprawa funkcji motorycznych i stabilizacja aktywności choroby [1]. 

3.3. Faravelli i badanie potencjalnych markerów w płynie mózgowo-rdzeniowym 

Trzecim opisanym badaniem jest badanie przeprowadzone przez Faravelli i wsp. dotyczące SMA 

typu 3. Miało ono na celu określić wpływ podawania nusinersenu na czynności motoryczne pacjenta 

oraz na stężenie pNf-H (fosforylowane łańcuchy ciężkiego neurofilamentu) i NFL (łańcuchy lekkie 

neurofilamentu) w płynie mózgowo-rdzeniowym (potencjalne biomarkery odpowiedzi na leczenie). 

Wszystko odbyło się zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i Międzynarodowej Konferencji 

Harmonizacji Dobrej Praktyki Klinicznej. Rodzice/prawni opiekunowie podpisali świadome zgody. 

Pacjentów poddano uprzedniej sześciomiesięcznej obserwacji. Następne badania wykonane zostały po 

dwóch tygodniach, miesiącu, dwóch i sześciu miesiącach po podaniu pierwszej dawki nusinersenu. 

Wszyscy byli regularnie oceniani według skali HFMSE i sześciominutowego testu chodzenia. Tuż przed 

podaniem pierwszej dawki oraz po podaniu ostatniej dawki pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy. W 

badaniu uwzględniono również badanie PMR osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i 

psychosomatycznymi. Badano stężenie pNf-H oraz NFL. Do badania włączono dwunastu pacjentów w 

wieku 9-74 lata (dziewięciu było pełnoletnich), z czasem trwania choroby 7,5-32 lat. Tylko ośmiu 

pacjentów było w stanie wykonać sześciominutowy test chodzenia zarówno na początku jak i na końcu 

badania. Jeden z pacjentów miał zdiagnozowany rdzeniowy zanik mięśni typu 1 i rozpoczął terapię w 
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wieku 3 miesięcy. Służył on jako punkt odniesienia. Wszystkie podania leku były dobrze tolerowane, a 

jedynie sześcioro pacjentów zgłosiło popunkcyjny ból głowy po pierwszej dawce. Opisana próba 

pokazuje niewielką poprawę po sześciomiesięcznej terapii nusinersenem (tendencja do poprawy 

wyników w sześciominutowym teście chodzenia +4,0 ± 17,7m, a w HFMSE +1 ± 3,8pkt w porównaniu 

do wartości wyjściowej). Poziomy pNf-H i NFL mierzone na początku były porównywalne do wyników 

grupy kontrolnej i lokalizowały się znacząco poniżej dolnej granicy oznaczalności oraz poniżej stężeń 

oznaczanych u pacjentów z SMA typu 1 lub ze stwardnieniem zanikowym bocznym.  Nie 

zaobserwowano związku między stężeniem pNf-H a wiekiem pacjenta, natomiast to powiązanie dało 

się zaobserwować w przypadku NFL. Po sześciu miesiącach leczenia odnotowano niewielki spadek obu 

badanych czynników. Takie wyniki mogą być efektem krótkiego czasu badania, łagodnego przebiegu 

choroby oraz wieku chorych [6]. 

3.4. Bonnano i specyficzne dla mięśni miRNA 

Następnym badaniem uwzględniającym potencjalne markery skuteczności leczenia 

oligonukleotydem antysensownym jest badanie przeprowadzone w Italii przez Bonanno i wsp., 

obejmowało ono swoim zakresem pomiary stężeń specyficznych dla mięśni miRNA (myomiRs). Do 

nich zaliczamy mi.in. miR-133a, 133b, 206 i 1. MikroRNA są małymi niekodującymi cząsteczkami 

RNA, łatwymi do wykrycia, specyficznymi dla danego rodzaju tkanki, które regulują ekspresję genów 

na etapie posttranskrypcyjnym. MyomiRs są wskaźnikiem uszkodzenia mięśni, włącznie z 

uszkodzeniem w przebiegu SMA. W badaniu brało udział 21 pacjentów pediatrycznych ze 

zdiagnozowanym rdzeniowym zanikiem mięśni typu drugiego (16 pacjentów) lub trzeciego (5 

pacjentów). Stosunek dziewcząt do chłopców wynosił 13:8. Przebieg był zgodny z założeniami 

Deklaracji Helsińskiej. Dzieciom pobierano krew przed podaniem pierwszej dawki nusinersenu i po 

sześciu miesiącach – po podaniu ostatniej dawki (oceniono również HFMSE). Po pół roku oceniono 

ponownie HFMSE i odnotowano znaczącą poprawę kliniczną ≥3 pkt u 11 pacjentów, u 7 pacjentów 

wzrost nie był aż tak znaczący (1-2 pkt), u jednego pacjenta wynik nie uległ zmianie, natomiast u dwóch 

wynik spadł o jeden i dwa punkty. W powyższym badaniu opisano nieinwazyjne biomarkery w celu 

monitorowania postępu choroby i skuteczności leczenia nusinersenem SMA typu drugiego i trzeciego. 

Wykazano spadek poziomu miRNA 133a, 133b i 1 oraz nieznaczny 206 w porównaniu do stanu sprzed 

terapii. Koreluje to z poprawą stanu klinicznego pacjenta – większej sprawności funkcji motorycznych. 

Udowadnia to pozytywny wpływ leczenia nusinersenem na stan pacjentów [5]. 

3.5. Dokanałowe podanie nusinersenu a skolioza 

Ostatnie z przytoczonych badań zostało przeprowadzone przez Cordts i wsp., którzy opisali 

dokanałowe podanie nusinersenu u dorosłych pacjentów ze skoliozą lub uprzednio wszczepionymi 

metalowymi implantami. Co prawda nie opisuje ono skuteczności leczenia SMA, ale daje nadzieję 

chorym z uszkodzeniami kręgosłupa na możliwość nakłucia lędźwiowego i podanie dokanałowe 
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nusinersenu. Badaniu zostało poddane jedenaście osób w wieku 16-46 lat z SMA typu drugiego i 

trzeciego. Pacjentom dokanałowo podano lek w 1, 14, 28 i 63 dniu badania pod kontrolą tomografii 

komputerowej i powtarzano co cztery miesiące. Sześcioro z nich było po operacji kręgosłupa. Wszystkie 

nakłucia zakończyły się powodzeniem. Najczęstszym objawem niepożądanym był zespół popounkcyjny 

z pozycyjnym bólem głowy [7]. 

 Podsumowanie 

Rdzeniowy zanik mięśni jest to genetycznie uwarunkowane schorzenie nerwowo-mięśniowe. 

Mutacja genu SMN1 prowadzi do znacznego obniżenia białka SMN i do postępującej degeneracji 

neuronów jąder przednich rdzenia kręgowego, a w konsekwencji do zaniku mięśni. Wyróżnia się kilka 

typów SMA w zależności od wieku, w którym pojawiły się pierwsze objawy oraz od nasilenia tych 

objawów. Jest to więc choroba o niejednorodnym obrazie klinicznym, choć dotyczy głównie zakresu 

funkcji motorycznych. Do 2019 roku nie było na polskim rynku żadnego refundowanego leku na to 

schorzenie. Obecnie sytuacja zmieniła się i uprzednio bardzo kosztowna terapia nusinersenem jest 

powszechnie dostępna. Nusinersen jako lek z grupy nukleotydów antysensownych modyfikuje 

alternatywny splicing genu SMN2 (pokrewnego do genu SMN1) i w efekcie zwiększa stężenie 

funkcjonalnego białka SMN. Lek ten podaje się dokanałowo, ponieważ nie przekracza on bariery krew-

mózg. Jego skuteczności w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni nie sposób poddać w wątpliwość. 

Wyżej przytoczone badania świadczą o znaczących klinicznie postępach w zakresie poprawy funkcji 

motorycznych u pacjentów z różnych grup wiekowych, z potwierdzoną genetycznie chorobą. W ocenie 

funkcji motorycznych osób badanych wykorzystano skalę HFMSE, RULM oraz sześciominutowy test 

chodzenia. Odnotowano klinicznie znaczącą poprawę (przyjęto granicę ≥ 3pkt w skali HFMSE). Były 

to badania obejmujące różną liczbę uczestników z SMA typu drugiego i trzeciego, zgodne z założeniami 

Deklaracji Helsińskiej i w większości również z założeniami Międzynarodowej Konferencji 

Harmonizacji Dobrej Praktyki Klinicznej. Dwa z wyżej wymienionych badań wzięły pod uwagę 

również potencjalne markery skuteczności leczenia nusinersenem – stężenie w płynie mózgowo-

rdzeniowym fosforylowanego łańcucha ciężkiego neurofilamentu (pNf-H) oraz łańcuchów lekkich 

neurofilamentu (NFL), a także markery z krwi obwodowej – specyficzne dla mięśni miRNA: 133a, 

133b, 1 oraz 206. Wyniki ich analiz również potwierdzają dobry wpływ terapii. Jedyne badanie, które 

nie wykazało spektakularnej poprawy zostało przeprowadzone na niewielkiej grupie, w tym również na 

grupie osób w podeszłym wieku (Faravelli i wsp.). Można wysnuć wniosek, że niezadowalające efekty 

są wynikiem wieku, krótkiego czasu badania oraz małej liczebności grupy badanej. Najczęstszym 

działaniem niepożądanym (jednakże rzadkim) zgłaszanym przez uczestników badań był popunkcyjny 

ból głowy, co wskazuje na niewielką ilość działań niepożądanych i dobrą tolerancję leku, mimo 

utrudnionej drogi podania. Należy dodać, że nawet skolioza wywołana SMA nie stanowi 

przeciwwskazania do podania nusinersenu. W przyszłości należałoby wykonać badanie 

wieloośrodkowe na dzieciach z SMA typu pierwszego, a także zbadać odległe działania niepożądane 
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oraz skuteczność tego leczenia. Na zakończenie warto dodać kilka słów o takim leku jak Zolengsma 

(preparat AVXS-101), będącym jedyną dostępną obecnie terapią genową stosowaną w leczeniu SMA, 

która pomyślenie przeszła badania kliniczne i została zatwierdzona do użycia jak lek (na chwilę obecną 

jedynie w USA). Działanie leku opiera się na wykorzystaniu wirusów z rodziny scAAV9, które 

przenoszą sekwencję DNA do jądra komórkowego, co umożliwia kodowanie brakującego białka SMN. 

To co ważne, Zolgensma rozpoczyna działanie dość szybko i już po kilku dniach, można zauważyć u 

pacjentów wzrost ilości opisywanego białka. Ze względu na wytwarzającą się przeciwko wirusom 

odporność, może być podawany jedynie jednorazowo. Mimo wysokiej ceny preparatu (obecnie 

uznawany za najdroższy lek świata), pierwsze badania przeprowadzone na stosunkowo niewielkich 

grupach chorych, okazały się obiecujące. Potrzeba kolejnych analiz, w tym porównawczych z 

nusinsersenem oraz badań długofalowych, które pozwolą stwierdzić prawdziwe znaczenie obu tych 

preparatów w leczeniu chorych na SMA. Niewątpliwe jednak mówimy tu o rzadko spotykanym 

przełomie. 

Słowa kluczowe:  

nusinersen, rdzeniowy zanik mięśni, białko SMN 
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nusinersen, spinal muscular atrophy, SMN protein  
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Abstrakt  

Kąt fazowy (PA – ang. phase angle) to parametr odzwierciedlający stan organizmu na poziomie 

komórkowym. Liczne publikacje dowiodły jego użyteczności w ocenie stanu odżywienia. Jest on 

uzyskiwany dzięki analizie impedancji bioelektrycznej (BIA – ang. bioelectrical impedance analysis).  

BIA bazuje na odmiennych właściwościach różnych tkanek. Pomiar polega na nieinwazyjnym 

przepuszczeniu przez organizm prądu elektrycznego zmiennego o niskim oporze i dostarcza informacji 

o impedancji, na którą składają się rezystancja i reaktancja. Rezystancja odzwierciedla opór elektryczny 

komórek i powoduje spadek napięcia prądu, zaś reaktancja wynika z pojemności elektrycznej błon 

komórkowych i prowadzi do przesunięcia fazowego przyłożonego prądu, określanego jako PA.  

Błony komórkowe mają cechy kondensatorów elektrycznych. Gromadząc po obu stronach ładunki 

elektryczne generują potencjał błonowy. Nieprawidłowości w aktywności biochemicznej i procesach 

energetycznych komórek uniemożliwiają wytworzenie prawidłowego potencjału skutkując obniżeniem 

wartości PA. Niskie wartości PA wskazujące na zły stan odżywienia organizmu na poziomie komórek 

są obserwowane m.in. w zaburzeniach odżywiania, nowotworach, chorobach przewlekłych oraz AIDS. 

PA, jako jeden z parametrów otrzymywanych dzięki BIA, stał się wskaźnikiem odżywienia 

organizmu na poziomie komórkowym. Dzięki temu znalazł on szerokie zastosowanie w praktyce 

klinicznej.   

English Abstract 

Phase angle (PA) is a parameter that reflects body condition at the cellular level. Numerous 

publications have proved its usefulness in nutritional status assessment. It is a parameter based on 

bioelectrical impedance analysis (BIA). 

BIA background lies in different electrical properties of various tissues. The measurement involves 

non-invasive passage of alternating low resistance current through the body and provides information 

about impedance, which consists of resistance and reactance. Resistance of cells causes a decrease in 

current voltage, while reactance as a result of the cell membranes electrical capacity, leads to a phase 

shift of applied current, named as the PA. 
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Cell membranes accumulate electric charges on both sides and generate membrane potential. 

Disorders in biochemical and energetic activities of cells prevent the formation of proper electric 

potential and as a result, the PA value decreases. Low PA values observed, e.g. in eating disorders, 

cancer, chronic diseases and AIDS indicate poor nutritional status at the cellular level. 

PA, as one of the parameters brought by BIA, became a well recognised indicator of the nutritional 

status. That is why, it found application in medical practice. 

  Wstęp 

W ostatnich latach stan odżywienia człowieka stał się przedmiotem zainteresowań coraz większej 

ilości dziedzin nauki. Liczne publikacje dowodzą, iż niedożywienie ma istotny wpływ na przebieg 

chorób i ich leczenia [1-17]. Prawidłowa ocena stanu odżywienia pozwala na wykrycie i zapobieganie  

stanowi niedożywienia i monitorowanie leczenia. Wśród metod służących do oceny stanu odżywienia 

można wyróżnić pomiary antropometryczne, biochemiczne oraz analizę impedancji bioelektrycznej 

(BIA – ang. bioelectrical impedance analysis). Do pomiarów antropometrycznych zaliczamy pomiar 

masy ciała, obwodów ciała oraz grubości fałdów skórnych. Niemniej jednak masa ciała oraz obliczany 

na jej podstawie indeks masy ciała (BMI – ang. body mass index) są krytykowane jako parametry 

niedokładnie odzwierciedlające stan odżywienia organizmu. W związku z tym analiza impedancji 

bioelektrycznej staje się narzędziem coraz szerzej stosowanym do oceny i monitorowania stanu 

odżywienia. Jednym z parametrów uzyskiwanych dzięki analizie impedancji bioelektrycznej jest kąt 

fazowy (PA – ang. phase angle), który jest uznawany za wskaźnik stanu odżywienia organizmu na 

poziomie komórkowym [2,12-13,18]. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie podstaw 

teoretycznych analizy impedancji bioelektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru wartości 

PA oraz przegląd najnowszej literatury pod kątem zastosowania tego parametru w praktyce klinicznej. 

 Analiza impedancji bioelektrycznej 

2.1. Technika pomiaru  

Analiza impedancji bioelektrycznej jest metodą umożliwiającą wiarygodną ocenę składu ciała w 

nieinwazyjny sposób, bazując na odmiennych właściwościach elektrycznych różnych tkanek. Pomiar 

polega na analizie przepływu prądu zmiennego o niskim oporze (około 1mA) przez organizm poprzez 

elektrody ulokowane w referencyjnych miejscach na skórze. Zestaw do badań składa się z dwóch, 

czterech lub ośmiu elektrod powierzchniowych umieszczonych w okolicy nadgarstka i kostki, 

połączonych z analizatorem impedancji w celu analizy zachodzących pod jej wpływem zmian 

parametrów prądu. Pomiar może być przeprowadzany przy różnych częstotliwościach prądu 

zmiennego, a złotym standardem jest wykorzystanie częstotliwości 50 kHz.  W ten sposób uzyskiwane 

są informacje dotyczące impedancji organizmu, na którą składają się rezystancja (R) oraz reaktancja 

(Xc) [1]. 



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

25 

2.2. Podstawy biofizyczne  

Odmienne właściwości elektryczne poszczególnych tkanek wynikają z różnej zawartości wody oraz 

cech ich błon komórkowych. Skutkuje to możliwością przepływu przez organizm zmiennego prądu 

elektrycznego o niskim oporze na dwa sposoby: ułatwiony przez roztwory elektrolitów i utrudniony 

przez komórki. Błony komórkowe, zbudowane z dwuwarstwy lipidowej, odznaczają się złą 

przewodnością prądu elektrycznego. Posiadają one jednak cechy kondensatorów, gromadząc ładunki 

elektryczne po obu stronach błon. Roztwory elektrolitów to z kolei przykład tkanek o dobrej 

przewodności i niskim oporze. Powyższe cechy wpływają na zmiany pierwotnych parametrów prądu 

elektrycznego przewodzonego do analizatora przez różne tkanki. Rezystancja (R) jest wynikiem oporu 

elektrycznego tkanek, głównie tkanki tłuszczowej oraz wody pozakomórkowej. Reaktancja (Xc) jest 

zaś rezultatem wspomnianej pojemności elektrycznej błon komórkowych. Rezystancja powoduje 

spadek napięcia prądu elektrycznego, a reaktancja skutkuje przesunięciem fazowym przyłożonego 

prądu zmiennego, określanym mianem PA, który może być wyliczony poprzez stosunek pomiędzy 

reaktancją i rezystancją:  

PA:    

gdzie:  – kąt fazowy, Xc – reaktancja, R – rezystancja 

 Kąt fazowy 

3.1. Zjawiska biologiczne wpływające na wartość kąta fazowego 

Jak opisano powyżej, błony komórkowe z racji struktury dwuwarstwy lipidowej są złymi 

przewodnikami dla prądu elektrycznego. W czasie przepływu prądu elektrycznego zachowują się jak 

kondensatory elektryczne, gromadząc ładunki po obu stronach błony komórkowej. Jednocześnie 

utrudniając swobodny przepływ ładunków elektrycznych powodują asymetrię ich rozmieszczenia po 

obu stronach błony komórkowej określaną mianem potencjału błonowego.  

Dobrze odżywione komórki posiadają wystarczające zasoby energetyczne i budulcowe do 

zachowania prawidłowej struktury błon komórkowych. W ten sposób mogą utrzymać odpowiedni 

potencjał błonowy i pojemność elektryczną. Jako że wysoka pojemność elektryczna skutkuje dużym 

przesunięciem fazowym przyłożonego prądu zmiennego, zdrowe komórki generują wysoki PA. Za 

normę u osób dorosłych uznaje się wartość 5-7 stopni. W warunkach deficytu składników budulcowych 

lub energetycznych, komórki nie są w stanie zachować prawidłowej struktury błon komórkowych, a 

wtórnie do tego także potencjału błonowego oraz pojemności elektrycznej, co skutkuje spadkiem 

wartości PA. 

3.2. Kąt fazowy w ocenie stanu odżywienia  

R

Xc
  tangensarc  =
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Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejskie Towarzystwo Leczenia Żywieniowego i 

Metabolizmu niedożywienie to „stan wynikający z braku wchłaniania lub spożywania składników 

odżywczych prowadzący do zmian składu ciała, a przez to do upośledzenia aktywności fizycznej i 

psychicznej organizmu oraz wpływający niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej” [19]. 

Rola stanu odżywienia w skuteczności leczenia wielu chorób jest już ugruntowana. Z tego względu 

prawidłowa ocena stanu odżywienia i ewentualne wykrycie niedożywienia są istotnym zadaniem jakie 

stoi przed klinicystami. Jak wspomniano, dotychczas stosowany wskaźnik BMI jest coraz szerzej 

krytykowany jako niewystarczająco czuły i swoisty parametr do tych celów [1,20]. Jednocześnie ze 

względu na wiarygodność otrzymanych wyników, a także na łatwość i relatywnie niski koszt pomiaru, 

PA staje się uznanym i coraz szerzej stosowanym parametrem stanu odżywienia organizmu na poziomie 

komórkowym. Przydatność PA w ocenie stanu odżywienia została wykazana w licznych publikacjach 

dotyczących różnych jednostek chorobowych, w których wykazano, że istnieje ścisły związek pomiędzy 

ryzykiem żywieniowym oraz skróconym okresem przeżycia a niskimi wartościami PA [2,8-9,14,21].  

Zaburzenia odżywiania są bardzo ważną dziedziną, w której prawidłowa ocena stanu odżywienia jest 

kluczowa dla postawienia poprawnego rozpoznania oraz monitorowania skuteczności leczenia. 

Jadłowstręt psychiczny jest niejako modelowym przykładem jednostki chorobowej przebiegającej z 

niedożywieniem. Niestety, pomimo iż jego wartość diagnostyczna jest w ostatnich latach coraz częściej 

kwestionowana,  BMI < 17,5 kg/m2 jest wciąż jedynym z mierzalnych kryteriów rozpoznania choroby 

[1]. Co istotne, wykazano, że niska masa ciała nie zawsze wynika z degeneracji komórek, a może być 

jedynie cechą konstytucyjną [22]. W związku z tym, PA różnicuje odmienne formy niedowagi, co 

byłoby niemożliwe bazując jedynie na pomiarze masy ciała. Jako parametr może nie tylko wykrywać 

niedożywienie, ale też oceniać jego stopień oraz być efektywnym wskaźnikiem jakościowych zmian w 

składzie ciała [3,23]. Tak indywidualne podejście do każdego pacjenta z jadłowstrętem psychicznym 

dotyczy nie tylko rozpoznania, ale też postępów leczenia. Przydatność PA do oceny podstawowej 

przemiany materii także została wykazana w publikacjach naukowych [4-5]. W ten sposób można 

stworzyć skrojony na miarę potrzeb pacjenta plan leczenia żywieniowego będącego kluczowym 

elementem terapii zaburzeń odżywiania. Monitorowanie skuteczności leczenia pacjentów to kolejne 

potencjalne zastosowanie BIA. Wykazano, iż masa ciała podobnie jak w przypadku rozpoznania, także 

w tym przypadku nie jest wystarczająco wnikliwym parametrem. Pomiar PA pozwala na bardziej 

wiarygodną ocenę stanu odżywienia pacjenta w toku leczenia oraz po jego zakończeniu [24-25].  

Kolejną bardzo ważną dziedziną, w której PA jest cennym parametrem oceny stanu odżywienia jest 

onkologia [6-10]. Innymi schorzeniami, w których PA znajduje zastosowanie jest zespół nabytego 

niedoboru odporności [11] oraz choroby nerek [12-13]. Rozległe zabiegi chirurgiczne ze względu na 

znaczne uszkodzenie tkanek oraz unieruchomienie pacjenta także grożą rozwojem niedożywienia [14]. 

Co więcej, wysokie ryzyko żywieniowe jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym u wszystkich 

pacjentów w podeszłym wieku niezależnie od przyczyny hospitalizacji [26].   
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Ocena stanu odżywienia jest kluczowym elementem zarówno wstępnej oceny pacjenta w momencie 

przyjęcia do szpitala, dzięki czemu możliwe jest wyłonienie pacjentów zagrożonych niedożywieniem 

już na tym etapie i wdrożenie odpowiednich działań mających na celu poprawę ich stanu [18,21]. Co 

więcej, PA jako mierzalny i obiektywny parametr może służyć także do monitorowania stanu 

odżywienia już w czasie hospitalizacji, a poprzez to poprawę skuteczności leczenia także w tym 

aspekcie. W związku z tym BIA, dostarczając parametrów takich jak wartość PA ma szansę stać się 

skutecznym narzędziem badania przesiewowego, a także monitorowania stanu odżywienia pacjentów 

w warunkach szpitalnych. Pozwoliłoby to zminimalizować ryzyko nieskuteczności wdrożonej terapii, 

która mogłaby wynikać z niezauważonego stanu niedożywienia. 

3.3. Inne zastosowania kąta fazowego  

PA stanowi marker ogólnego stanu komórek, który może stanowić czynnik prognostyczny 

zachorowalności i umieralności w przypadku schorzeń przewlekłych, np. w przewlekłej niewydolności 

serca [27], marskości wątroby [15], przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc [16] oraz u pacjentów 

leczonych nerkozastępczo [12,17]. Analogicznie, doniesienia naukowe potwierdzają także wartość 

praktyczną pomiaru PA u chorych onkologicznych [6-10] oraz z zespołem nabytego niedoboru 

odporności [11]. Stan komórek niewątpliwie wpływa na skuteczność zastosowanego leczenia. W 

przypadku pacjentów onkologicznych terapia cytostatyczna dodatkowo prowadzi do pogłębienia 

zaburzeń na poziomie komórkowym nie tylko w komórkach nowotworowych, lecz także w zdrowych 

tkankach. W ten sposób może pogłębiać wyniszczający charakter choroby. Pomiar PA może ujawnić 

ogólne zaburzenia na poziomie komórkowym jeszcze zanim dojdzie do manifestacji klinicznej. Wśród 

pacjentów onkologicznych wykazano także związek PA z siłą mięśniową oraz jakością życia [28]. 

Wartość PA ściśle koreluje z rokowaniem i długością okresu przeżycia [2]. W ten sposób możliwa 

jest obiektywna i mierzalna ocena w przypadku chorób przewlekłych. Istotnym aspektem jest fakt, iż 

PA obrazuje całościowo stan ogólny organizmu nie skupiając się jedynie na wybranej jednostce 

chorobowej. Dzięki temu jest bardzo dobrym parametrem szerokiej oceny pacjentów z kilkoma 

schorzeniami współistniejącymi. Opisowe skale ryzyka zgonu skoncentrowane na jednym schorzeniu 

utrudniają dokonanie wiarygodnej i obiektywnej oceny rokowania w przypadku wielochorobowości. 

Sepsa to kolejny stan, w którym rokowanie można ocenić także uwzględniając wartość PA [29]. 

Obecność bakterii we krwi i związana z tym uogólniona reakcja zapalna powodują stres komórkowy i 

uszkodzenie tkanek, czego skutkiem jest pogorszenie stanu pacjenta. Pomiar PA mógłby ujawnić te 

zmiany na znacznie wcześniejszym etapie.  

 Podsumowanie  

PA to jeden z parametrów otrzymywanych dzięki analizie impedancji bioelektrycznej. Jest on 

szeroko uznanym mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem stanu organizmu na poziomie 

komórkowym. Jego wartość odzwierciedla integralność błon komórkowych, która wynika z dobrostanu 
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komórek. W związku z tym niższe wartości PA wskazują na pogorszony stan organizmu będący 

skutkiem zaburzeń metabolicznych na poziomie komórkowym. Liczne publikacje wykazały związek 

wartości PA ze stanem odżywienia, ryzykiem żywieniowym oraz rokowaniem w wielu jednostkach 

chorobowych. Udowodniono także jego potencjalne zastosowanie w diagnostyce i ocenie skuteczności 

leczenia zaburzeń odżywiania. Ze względu na łatwość, wiarygodność oraz relatywnie niski koszt 

pomiaru staje się on uznanym czynnikiem predykcyjnym i prognostycznym wymienionych stanów. 

Doniesienia literaturowe znajdują coraz szersze odzwierciedlenie w praktyce klinicznej. 

Słowa kluczowe:  

kąt fazowy, analiza impedancji bioelektrycznej, stan odżywienia, ryzyko żywieniowe 
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Phase angle, bioelectrical impedance analysis, nutritional status, nutritional risk 
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w Lublinie 
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Abstrakt 

Ból to bardzo osobiste i subiektywne doświadczenie, które może wywierać znaczący wpływ 

na proces powrotu pacjenta do zdrowia. Często wszystkie czynności terapeutyczne w pierwszej 

kolejności skupiają się na eliminacji bólu. Ze względu na fakt, że leki opioidowe stają się coraz 

większym zagrożeniem zdrowia publicznego naukowcy szukają nowoczesnych metod walki z bólem. 

Jednym ze sposobów jest właśnie omawiana przez nas ciągła infiltracja ran ropiwakainą. 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego zastosowania i perspektyw wykorzystania ropiwakainy 

w leczeniu bólu pooperacyjnego. 

Dokonano przeglądu platformy PubMed poszukując publikacji na temat bezpieczeństwa 

i skuteczności dostępnych metod Uwzględnione zostały prace opublikowane w języku polskim 

i angielskim. Kryteria wyszukiwania zawierały następujące słowa kluczowe: “środki znieczulania 

miejscowego”, “ciągła infiltracja rany”, “medycyna bólu”. 

Nie we wszystkich przypadkach ropiwakaina okazała się skuteczniejsza niż obecnie stosowane 

klasyczne leczeniu bólu pooperacyjnego. Mimo wszystko potrzebne są dalsze badania w celu 

udoskonalenia metody. 

Abstract  

Pain is a very personal and subjective experience that can have a significant impact on the patient's 

recovery. Often all therapeutic activities first focus on the elimination of pain. Since opioid drugs are 

increasingly exposed to impacts on public health, scientists are looking for different methods to fight 

pain. Continuous ropivacaine infiltration is being one of them. 

The study aims to present the current application and possibilities of using ropivacaine 

in postoperative pain management. 

A review was written based on publications searched on PubMed platform about safety and the use 

of methods. Selected articles in Polish and English are included. The search criteria include the 

following keywords: "local anesthetics", "continuous wound infiltration", "pain medicine". 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,118.html
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Ropivacaine has not been shown to be more effective than current classic postoperative pain 

management. More research is needed to improve the methods. 

  Wstęp 

Ból pooperacyjny to rodzaj bólu ostrego. Jest skutkiem śródoperacyjnego przerwania ciągłości 

tkanek i narządów. Przyczyną bólu są uszkodzone tkanki powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, 

błony śluzowe) jak i struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, więzadła, okostna). Na rozległość i 

stopień odczuwania bólu pooperacyjnego ma także wpływ rodzaj znieczulenia, poziom endogennych 

opioidów, lęk pacjenta i wcześniejsze doświadczenia bólowe chorego. Nie bez znaczenia jest także: 

wiek, płeć, kondycja fizyczna, a nawet cechy osobowości (Rysunek 1.). Najsilniejsze doznania bólowe 

pacjenci zgłaszają w pierwszej dobie po operacji, a wraz z czasem natężenie bólu stopniowo maleje [1]. 

Wynika to z faktu, iż ból pooperacyjny należy do zjawisk „samo ograniczających się”. Opioidy są 

główną grupą leków stosowaną w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego. Wykorzystywane w codziennej 

praktyce analgetyki opioidowe różnią się mechanizmem działania, interakcjami i działaniami 

niepożądanymi takimi jak depresja oddechowa, uzależnienie, nudności, splątanie i hiperanalgezja 

wywołana opioidami [2]. Szerokie spektrum działań niepożądanych sprawia, że wzrasta 

zapotrzebowanie na nowoczesne techniki analgezji o równej skuteczności, co opioidy. Jedną z tych 

metod jest analgezja multimodalna (zbilansowana), która wykorzystuje różne leki przeciwbólowe i 

sposoby ich podawania. Analgezja multimodalna wykorzystuje możliwość wielokierunkowego 

hamowania procesu nocycepcji a także pozwala na ciągłe modulowanie przepływu informacji bólowej. 

Pozwala to tym samym na zmniejszenie maksymalnego dawkowania oraz osłabienie działań 

niepożądanych. W praktyce wykorzystywane jest podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

(NLPZ) łącznie z opioidami, miejscowa infiltracja (ang. local infiltration anesthesia, LIA) lub ciągła 

infiltracja rany operacyjnej anestetykami działającymi miejscowo (ang. continuous wound infiltration, 

CWI). 
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Rysunek 1. Czynniki wpływające na ból pooperacyjny [opracowania własne]. 

Środki znieczulenia miejscowego możemy podzielić ze względu na budowę na typu amidów 

kwasowych (lidokaina, prylokaina, mepiwakaina, bupiwakaina, ropiwakaina, artykaina) i typu 

estrowego (benzokaina, prokaina, tetrakaina). Środki znieczulające miejscowo typu amidów 

kwasowych są najczęściej stosowane w praktyce klinicznej ze względu na dość długi czas działania 

i dobrą tolerancję w zależności od dawki. Autorzy poniższej pracy zadali sobie pytanie w jaki sposób 

możemy wykorzystać ropiwakainę, aby zmniejszyć dolegliwości bólowe co jest wyzwaniem 

w dzisiejszej farmakoterapii [3]. 

 Ciągła infiltracja rany jako metoda analgezji multimodalnej 

Skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego jest kluczowe w zminimalizowaniu cierpienia pacjenta 

i poprawę jego, jakości życia. W bólach pooperacyjnych rekomenduje jest stosowanie analgezji 

multimodalnej, polegającej na łączeniu kilku leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach 

działania (skojarzona farmakoterapia), łącznie z wybranymi technikami znieczulenia regionalnego. 

Ostatnio coraz częściej wykorzystuje się miejscowe obstrzykiwanie lub ciągłą infiltrację rany 

pooperacyjnej lekami znieczulenia miejscowego. Technika ta jest szczególnie chętnie stosowana 

ze względu na prostotę wykonania, w porównaniu do bloków nerwów obwodowych czy znieczulenia 

zewnątrzoponowego. Ponadto jest to metoda, która nie wydłuża znacząco czasu operacji ani nie wymaga 

dodatkowych umiejętności. Lek znieczulający miejscowo dzięki nowoczesnej pompie może być 

dostarczany przez ciągły wlew lub bolus. Ciągła infiltracja rany lekami znieczulenia miejscowego 

oznacza wlew leku (ropiwakainy, bupiwakainy, lidokainy) przez cewnik wprowadzony do rany pod 

koniec operacji. W tym momencie bardzo ważna jest współpraca anestezjologa z chirurgiem, aby jak 

najszybciej podać lek. Szybkość i ciągłość przepływu jest kontrolowana dzięki nowoczesnej pompie. 

Wlew jest utrzymywany zazwyczaj przez 48-72 godziny. Dodanie ciągłej infiltracji rany lekami 

znieczulającymi do analgezji pooperacyjnej zapewnia przedłużone działanie przeciwbólowe, zmniejsza 
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stosowane dawki opioidów i związane z nimi działania niepożądane, wpływa na satysfakcję pacjentów 

i przyspiesza powrót do zdrowia [4]. Metoda ta stosowana jest w ortopedii- alloplastyka stawu 

biodrowego, chirurgii naczyniowej-operacja otwartego tętniaka aorty, ginekologii onkologicznej, 

kardiochirurgii u dzieci, cesarskim cięciu [5-10]. 

 Historia ciągłej infiltracji rany i charakterystyka ropiwakainy 

Początki tej metody sięgają lat 30 XX wieku, kiedy to berlińscy chirurdzy Walther Capelle i Ewald 

Fulde podejmowali pierwsze próby ciągłego naciekania rany w celu długotrwałej ulgi w bólu 

po operacjach na jamie brzusznej. Ta pionierska metoda polegała na wprowadzeniu śródoperacyjnie 

specjalnych kaniul, przez które podawane były leki miejscowo znieczulające (Rysunek 2.). Terapia 

ta jednak pomimo swej skuteczności nie była doceniana przez ówczesnych chirurgów [11]. 

Obecnie w opisanej metodzie wykorzystuje się takie leki jak ropiwakaina, lewobupiwakaina, 

lidokaina. W tej pracy autorzy skupili się na wykorzystaniu ropiwakainy w leczeniu bólu 

pooperacyjnego. 

 

Rysunek 2. Schemat ciągłej infiltracji rany [12]. 

3.1. Charakterystyka ropiwakainy 

Ropiwakaina jest to środek miejscowo znieczulający z grupy amidów o przedłużonym działaniu 

obejmującym zarówno znieczulenie jak i analgezje. Najbardziej charakterystyczną jej właściwością jest 

długi czas działania. Bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. Przy dużych dawkach, ropiwakaina 

ma działanie znieczulające w chirurgii, natomiast przy mniejszych dawkach wywołuje blokadę 

czuciową z ograniczoną i nie pogłębiającą się blokadą motoryczną. Jest to lek powszechnie 

wykorzystywany w anestezjologii do znieczuleń zewnątrzoponowych, zwalczania ostrego bólu przez 

ciągły wlew, lub przez powtarzane wstrzyknięcia do przestrzeni zewnątrzoponowej. Ropiwakaina jest 

także używana w blokadach miejscowych i ciągłych blokadach nerwów obwodowych.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropiwakaina
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lewobupiwakaina&action=edit&redlink=1
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 Wielkość rany i położenie anatomiczne a pooperacyjne dolegliwości bólowe 

Każdy zabieg chirurgiczny zawsze wiąże się z wytworzeniem rany. Na skutek rozwijających się 

technologii lekarze starają się przeprowadzać operacje możliwie jak najmniej inwazyjne.  Zaletą takich 

zabiegów jest mniejsza rana pooperacyjna, zredukowane ryzyko zakażenia miejscowego a przede 

wszystkim zwiększony komfort pacjenta. Często też podaje się, jako argument zmniejszenie 

dolegliwości bólowych. Jednak badanie przeprowadzone przez niemieckich lekarzy dowodzi, 

że wielkość nacięcia i zakres urazu chirurgicznego nie jest bezpośrednio związany z natężeniem 

dolegliwości bólowych.  Autorzy prosili pacjentów o ocenę stopnia nasilenia bólu w skali od 0 do 10 

w pierwszym dniu po zabiegu. Badani, którzy przeszli stosunkowo niewielką operację jak np. (wycięcie 

migdałków podniebiennych, appendektomia metodą laparoskopii) odczuwali nieproporcjonalnie silny 

bólu pooperacyjny porównując z pacjentami, którzy byli poddani dużej operacji na jamie brzusznej. 

Wywnioskowano, że wynika to z faktu, iż pacjenci poddawani “małym” zabiegom nie otrzymywali 

wystarczającej dawki opioidów, a chorzy po poważnych operacjach brzucha, nie odczuwali bólu z 

powodu wystarczającej analgezji zewnątrzoponowej [13]. 

Skuteczność metody CWI za pomocą ropiwakainy zależy od części ciała, która została zoperowana 

a także, jaką techniką. Aguirre sprawdzał jak ciągła infiltracja rany z 0,3%ropiwakainą wpłynie na ból 

i spożycie morfiny po minimalnie inwazyjnej alloplastyce stawu biodrowego. Przeprowadzający 

podwójnie zaślepione badanie prospektywne. Badacz doszedł do wniosku, że technika ta zmniejszania 

zużycie morfiny (średnio o 14,4 mg) i poprawia jakość analgezji po operacji. Korzystne efekty tej 

techniki były obecne nawet 3 miesiące po zabiegu [6]. 

Nie wszyscy jednak naukowcy są tego samego zdania. Do innych wniosków doszedł Solovyova 

w przeprowadzonym prospektywnym w badaniu z podwójnie ślepą próbą i kontrolnym placebo, gdzie 

zadał pytanie czy infiltracja miejscowa (LIA) i ciągły wlew ropiwakainy (CWI) łagodzi dolegliwości 

bólowe pacjentów po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego. Wśród 105 pacjentów objętych 

badaniem nie stwierdził różnic między grupami w ilości podawanych opioidów na żadnym etapie opieki 

pooperacyjnej. Nie zaobserwował także zmian w ocenie bólu pomiędzy grupami [7]. 

Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających skuteczność ciągłego wlewu ropiwakainy 

do rany pooperacyjnej w łagodzeniu bólu. Jednym z nich są wyniki badania po otwartej nefrektomii. 

Ciągły wlew ropiwakainy do rany przyniósł większą ulgę w bólu (zmierzoną według skali VAS), 

zmniejszyło zużycie morfiny o 10,3 mg, czas powrotu były szybszy o 11,8h a średnia długość 

hospitalizacji mniejsza o 1,1 dnia. Analiza kosztów wykazała też ogólne oszczędności w wysokości 

około 273 euro w grupie pacjentów stosujących tą metodę [14]. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aguirre%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22075018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solovyova%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24196463
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 Ciągła infiltracja rany ropiwakainą u różnych grup pacjentów 

5.1. Zastosowanie u pacjentów pediatrycznych 

Należy pamiętać, że noworodki i dzieci do pierwszego roku życia odczuwają ból tak samo jak starsze 

dzieci i dorośli. Terapia bólu opioidami u młodych pacjentów jest trudna ze względu na możliwość 

uzależnienia psychofizycznego i nagromadzenia toksycznych metabolitów, które uszkadzają tkankę 

nerwowa. Autorzy kolejnego opracowania przeprowadzili badania na pacjentach poddanych przecięciu 

mostka podczas badań kardiochirurgicznych. Analizując wyniki nie zaobserwowano różnic w zużyciu 

morfiny, co obaliło hipotezę badaczy [15]. 

 Ropiwakaina, jako ulga bólu u ciężarnych 

Uśmierzenie bólu pooperacyjnego u ciężarnych jest trudne ze względu na zwiększone ryzyko 

powikłań zakrzepowych (Rysunek 3.). Ponadto lekarzom zależy, aby matka już we wczesnym okresie 

pooperacyjnym opiekowała się noworodkiem, ponieważ wpływa to pozytywnie na relacje 

matka -dziecko, poprawia efektywności karmienia piersią i zwiększa produkcję mleka. Autorzy 

kolejnego opracowania sprawdzali czy stężenie środka znieczulającego w dawce ma wpływ skuteczność 

metody. W osobnych dwóch grupach stosowano naciek 50 ml ropiwakainy 0,5% lub 125 ml 

ropiwakainy 0,2% lub 50 ml 0,9% soli fizjologicznej (placebo) podczas operacji. Jednak infiltracja z 

wysokim stężeniem, małą objętością w porównaniu z niskim stężeniem, duża objętość nie wykazywała 

znaczącego wpływu na intensywność bólu pooperacyjnego [16]. 

 

Rysunek 3. Główne strategie leczenia bólu u ciężarnych [opracowania własne]. 

Przedstawiono badania, które oceniły działanie przeciwbólowe wlewu ropiwakainy u kobiet 

po cesarskim cięciu. Ból po cięciu cesarskim jest często leczony opioidami z ryzykiem wystąpienia 

działań niepożądanych. Pacjentki podzielono na dwie grupy, pierwsza grupa (I) otrzymywała 0,75% 

wlew ropiwakainy przez cewnik do tkanki podskórnej, grupa druga (II) otrzymywała placebo. 

Ropiwakainę podawano w bolusie 10ml na koniec operacji, a następnie w ilości 2ml/h przez 48 godzin. 
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W badaniu mierzono ilość potrzebnego oksykodonu do złagodzenia objawów bólowych podczas 

pierwszych 48 godzin po operacji. Po zakończonym badaniu lekarze stwierdzili, że nie było różnicy 

między grupami w zakresie oceny bólu lub oceny satysfakcji pacjenta. Ponadto ustalono, że ciągły wlew 

ropiwakainy nie zmniejszał zapotrzebowania na opioidy u pacjentek po cięciu cesarskim [16-17]. 

 Nowe aspekty badań nad ciągłą infiltracją ropiwakainą  

7.1. Wpływ na układ immunologiczny 

W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o możliwym związkiem między okołooperacyjnym 

stosowaniem opioidów a modulacją odporności i występowaniu przerzutów raka u pacjentów 

onkologicznych. Przeprowadzono badanie, gdzie porównano jak nieopioidowa technika CWI z 0,5% 

ropiwakainy wpływa na funkcję immunologiczną (oceniana na podstawie cytotoksyczności komórek 

NK i interleukiny-2) w porównaniu do tradycyjnej farmakoterapii opioidowej (fentanyl) 

w laparoskopowej resekcji jelita grubego. Wyniki badania wykazały, że częstość nawrotu raka lub 

przerzutów w obu grupach była podobna. Dowodzi to, schemat przeciwbólowy oparty na fentanylu, jak 

i ciągłą infiltracja rany ropiwakainą nie wpływa negatywnie na układ immunologiczny [8]. 

7.2. Deksmedetomidyna- adiuwant w infiltracji 

Związku z sprzecznymi wynikami badań czy ciągły wlew ropiwakainy zmniejsza dawkowanie 

opioidów u pacjentów, pojawia coraz więcej artykułów, w których badane jest wspólne ropiwakainy 

z innym lekiem, który ma wzmocnić działanie analgetyczne. Jednym z takich leków jest 

deksmedetomidyna- względnie wybiórczy agonista receptorów adrenergicznych α2 o właściwościach 

sedacyjnych, najczęściej stosowany w celu osiągnięcia uspokojenia, bezbolesności i zmniejszenia 

reakcji stresowej w czasie leczenia wentylacją mechaniczną związaną z intubacją na oddziałach 

intensywnej terapii. Autorzy kolejnego artykułu badali czy deksmedetomidyna może nasilać działanie 

przeciwbólowe ropiwakainy, gdy jest dodawana do ropiwakainy w celu infiltracji ran u pacjentów 

poddawanych otwartej gastrektomii. Wyniki okazały się zaskakujące, ponieważ udowodniono, 

że deksmedetomidyna, jako adiuwant do infiltracji rany poprawiała skuteczność ropiwakainy, 

zmniejszyła zużycie opioidów, ale nie miała wpływu na leczenie ran [18-19]. 

7.3. Zastosowanie ciągłego wlewu ropiwakainy w protokle ERAS 

Coraz więcej szpitali wprowadza działania zgodnie z protokołami ERAS (Enhanced Recovery After 

Surgery), którego celem jest optymalizacja opieki okołooperacyjnej i powrotu do zdrowia. Jednym z 

głównych zagadnień związanym z protokołem jest nieużywanie opioidowych leków przeciwbólowych 

[21]. W tym wypadku zastosowanie multimodalnej analgezji związanej z znieczuleniem 

zewnątrzoponowym klatki piersiowej (Thoracic epidural anesthesia and analgesia-TEA), ciągłym 

naciekaniem rany (CWI), znieczulenie przestrzeni mięśnia poprzecznego brzucha (Transversus 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Intubacja
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Abdominis Plane-TAP) jest kluczowe. Procedura ERAS jest szczególnie optymistycznie przyjmowana 

w USA, gdzie obecnie uzależnienie od opioidów jest poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego i 

lekarze szukają rozwiązań, aby zmniejszyć ich zużycie [21-22]. 

 Wnioski 

Należy lepiej monitorować pacjentów poddawanych drobnym operacją, aby zmniejszyć liczbę 

chorych cierpiących z powodu silnego bólu. Leczenie bólu pooperacyjnego musi być zgodne 

z istniejącymi opartymi na dowodach zaleceniami. Ciągła infiltracja rany ropiwakainą jest prostą 

techniką, obarczoną minimalną częstością powikłań, którą można zastosować do różnych zabiegów 

chirurgicznych. Jednak rodzaj operacji i unerwienie zaangażowanych struktur ma wpływ 

na skuteczność tej metody. Technika ta nie wymaga dodatkowych umiejętności znieczulających ani 

chirurgicznych i nie wiąże się w wydłużeniem czasu zabiegu. Ważne jest prowadzenie dodatkowych 

badań na dużych grupach w celu dokładniejszego zbadania skuteczności metody. 

Słowa kluczowe:  

środki znieczulania miejscowego, ciągła infiltracja rany, medycyna bólu 

Keywords:  

local anesthesia, continuous wound infiltration, pain medicine 
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Abstrakt  

Termin ablacja definiujemy jako celowe uszkodzenie tkanek za pomocą czynników chemicznych 

lub fizycznych. Wiele odmian ablacji znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: onkologia, 

gastroenterologia, laryngologia, kardiologia, czy też okulistyka. W radiologii zabiegowej terapia 

ablacyjna umożliwia wyeliminowanie guza lub prawie całkowite jego zniszczenie. W zależności od 

działającego czynnika w obrębie leczonej zmiany wyróżniamy: krioablację, ablację etanolem, laserem 

oraz przezskórne terapie ablacyjne wykorzystujące źródła energii cieplnej. Do tych ostatnich zaliczamy: 

ablację falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej (ang. radiofrequency ablation- RFA) 

oraz ablację falami o spektrum mikrofal ( ang. microwave ablation- MWA).  

Celem pracy jest przedstawienie wyżej wymienionych metod ablacji, przybliżenie zasad ich 

działania oraz zastosowania we współczesnej medycynie. Źródło informacji stanowi przegląd 

dostępnego piśmiennictwa wyszukanego w bazie Pubmed z ostatnich 10 lat. 

Metody te ze względu na małoinwazyjność stają się obecnie coraz bardziej popularne i stanowią 

ważną strategię leczenia ogniskowych chorób złośliwych. Porównując terapie ablacyjne do resekcji 

chirurgicznej możemy wyróżnić szereg zalet, które przemawiają za stosowaniem i rozpowszechnianiem 

tych metod. Znaczenie ma tutaj spadek zachorowalności i umieralności u chorych, niski koszt terapii 

oraz możliwość ich stosowania u osób leczonych ambulatoryjnie. Jeżeli chodzi o jednostki chorobowe 

to ablacja ma znaczenie w destrukcji guzów u pacjentów onkologicznych.  Oczekiwane rezultaty 

stwierdzono w leczeniu raka wątrobowokomórkowego, raka  mózgu, przerzutów do nerek, guzów 

pozaotrzewnowych oraz zmian kostnych. 

English Abstract 

We define the term ablation as intentional tissue damage by chemical or physical agents. Many types 

of ablation are used in areas such as oncology, gastroenterology, otorhinolaryngology, cardiology and 
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ophthalmology. In interventional radiology, ablation therapy allows the tumor to be eliminated or almost 

destroyed. Depending on the acting factor within the treated lesion, we distinguish: cryoablation, 

ethanol, laser ablation and percutaneous ablation therapies using heat energy sources. The latter include: 

radiofrequency ablation (RFA) and microwave ablation (MWA). 

The aim of the work is to present the ablation methods mentioned above, describe the principle of 

operation and their application in contemporary medicine. The source of information is a review of the 

available literature found in the Pubmed database from the last 10 years. 

Due to their low invasiveness, these methods are now becoming more and more popular and 

constitute an important strategy for the treatment of focal malignant diseases. Comparing ablation 

therapies to surgical resection, we can distinguish several advantages that support the use and 

dissemination of these methods. What is important here is the decrease in morbidity and mortality in 

patients, low cost of therapy and the possibility of their use in outpatients. As for disease entities, 

ablation is important in the destruction of tumours in oncological patients. Expected results were found 

in the treatment of hepatocellular carcinoma, brain cancer, renal metastases, retroperitoneal tumours and 

bone lesions. 

1.  Wprowadzenie 

Ablacja to celowe uszkodzenie tkanek za pomocą czynników chemicznych lub fizycznych. Wiele 

odmian ablacji znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: onkologia, gastroenterologia, 

laryngologia, kardiologia, czy też okulistyka. W radiologii zabiegowej terapia ablacyjna umożliwia 

wyeliminowanie guza lub prawie całkowite jego zniszczenie. Wyróżniamy następujące metody ablacji: 

krioablację, ablację etanolem, laserem oraz przezskórne terapie ablacyjne wykorzystujące źródła energii 

cieplnej. Do tych ostatnich zaliczamy: ablację falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej 

( ang. radiofrequency ablation- RFA) oraz ablację falami o spektrum mikrofal ( ang. microwave 

ablation- MWA).  

2.  Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie wyżej wymienionych metod ablacji, przybliżenie zasad ich 

działania oraz zastosowania we współczesnej medycynie. 

3.  Materiał i metoda 

Metodę badawczą stanowi przegląd dostępnego piśmiennictwa wyszukanego w bazie Pubmed i 

Google Scholar. 

4. Krioablacja 

Krioablacja to metoda stosowana w celu zniszczenia tkanek za pomocą miejscowego zamrożenia 

komórek przy jednocześnie jak najmniejszych skutkach ubocznych. Możemy ją wykonać przezskórnie 
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za pomocą małych aplikatorów (do 17mm). Wykonujemy ją przy pomocy obrazowania wykorzystując 

ultradźwięki, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny [1]. Wizualizacja jest ważną zaletą 

tej metody, gdyż niezależnie od podejścia do pacjenta (zabieg otwarty, laparoskopia lub leczenie 

przezskórne) umożliwia całkowitą destrukcję docelowego guza. Końcówkę aplikatora umieszczamy w 

patologicznie zmienionej tkance i ciekłym azotem ją zamrażamy aż do momentu całkowitej destrukcji 

z 1 centymetrowym marginesem. Kriocewnik używany w krioablacji składa się z linii płynu 

chłodzącego połączonej z komorą kriogeniczną oraz z termicznie przewodzącej ścianki, która 

kontaktuje się z leczoną tkanką. Znaczenie ma również linia powrotna cewnika, która zwraca zużyty 

płyn chłodzący do komory kriogenicznej, a znajdująca się tam przegroda kieruje płyn z linii płynu 

chłodzącego do linii powrotnej w celu zwiększenia szybkości lub jednorodności chłodzenia. Cewnik 

może ponadto obejmować czujniki termiczne i impedancyjne, które służą do wykrywania orientacji 

końcówki cewnika względem tkanki. Znaczenie ma tutaj procesor, który określa częstotliwość, różnicę 

temperatur i właśnie impedancję [2]. Metoda ta ma zastosowanie w leczeniu zmian nowotworowych w 

obrębie wątroby oraz trzustki. Szczególnie kiedy lokalizacja patologicznej tkanki lub jej mnogość 

uniemożliwiają resekcje wątroby. W przypadku leczenia zmian wątroby należy zwrócić uwagę na 

podwójne cykle mrożenia, gdyż niosą one za sobą spore ryzyko skutków ubocznych. Wzrasta wtedy 

ryzyko szoku kriogenicznego, może to również doprowadzić do zespołu koagulopatii, a nawet do 

niewydolności wielonarządowej jeżeli zostanie uszkodzona znaczna część wątroby [3].  

5.  Ablacja etanolem 

Ablacja etanolem to równie istotny zabieg, który jak wskazuje nazwa, wykorzystuje właściwości 

etanolu do leczenia miejscowych zmian. W metodzie tej wykorzystujemy etanol o wysokiej czystości 

(95-99%). Jest to związek chemiczny, który swoje właściwości zawdzięcza swojej budowie. Posiada on 

kilka wiązań wodorowych w jednej cząsteczce i szybko rozpuszcza się w wodzie. Jego działanie opiera 

się na dwóch efektach: 1) prowadzi do odwodnienia komórek i denaturacji białek, co powoduje 

martwicę koagulacyjną tkanki oraz 2) tworzy skrzepliny małych naczyń i hamuje aktywność 

enzymatyczną otaczających tkanek, co wpływa na powstawanie martwicy niedokrwiennej [4]. Cały 

mechanizm działania etanolu powoduje zwłóknienie i atrofię guzka. Terapia ablacyjna etanolem 

znajduje zastosowanie w leczeniu torbieli oraz guzów litych tarczycy, torbieli szyjki macicy, 

torbielowatych kanałów układu limfatycznego [4,5] oraz raka wątrobowokomórkowego. Przed daną 

procedurą leczniczą wykonujemy badanie USG lub CT z kontrastem w celu określenia lokalizacji, 

objętości torbieli lub guza. W leczeniu raka wątrobowokórkowego dzień przed zabiegiem wykonujemy 

arterioportografię. Również stosujemy znieczulenie miejscowe i wprowadzamy igłę pod kontrolą USG. 

Wstrzykujemy etanol w odpowiedniej dawce. Całkowitą objętość wyliczamy według wzoru: V (ml) = 

4/3 × π (γ + 1) 3, gdzie γ to promień guza w centymetrach. Opisaną procedurę należy stosować dwa 

razy w tygodniu, aż do wyeliminowania zmiany ogniskowej. Po zakończonym leczeniu pacjentów 

należy poddawać kontroli USG lub CT w 1, 6 i 12 miesiącu po zastosowaniu terapii ablacyjnej, a 
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następnie corocznie w celu sprawdzenia ewentualnych objawów lub nawrotu zmiany [5].  Leczenie 

zmian torbielowatych tarczycy przeprowadzamy w pozycji leżącej na plecach z łagodnym wyprostem 

szyi wykorzystując sondę linową pod kontrolą ultradźwięków. Po sterylizacji skóry i miejscowym 

znieczuleniu wprowadzamy igłę w daną zmianę i za pomocą pompy ssącej odsysamy ponad 90% 

zawartości. Pozostałości i koloidy są usuwane przy  użyciu soli fizjologicznej Następnie przez ten sam 

cewnik lub igłę wprowadzamy etanol. Ilość zaaplikowanego etanolu powinna odpowiadać 50% 

zassanego płynu. Nie powinno się przekraczać 10 ml, nawet jeżeli torbiel jest znacznej wielkości. Po 2-

10 minutach usuwamy całkowicie etanol, a pacjent zostaje pod obserwacją przez kolejne 30 minut. 

Zaleca się krótszy czas retencji etanolu, ponieważ szybko reaguje on z komórkami. Dłuższy czas retencji 

może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Jeżeli torbielowata część pozostała większa niż 

1 ml przeprowadzamy dodatkową ablację etanolem. Przy tym zabiegu ważna jest ocena objawów, 

objętości guzka oraz poziomu tyreotropiny i hormonów tarczycy: tyroksyny i trójjodotyroniny [6,7].  

6.  Ablacja laserowa 

Ablacja laserowa to minimalnie inwazyjna metoda leczenia guzów zlokalizowanych w różnych 

częściach ciała. Mechanizm tej metody polega na denaturacji białka i martwicy koagulacyjnej za 

pomocą światła o długości fali 800-1064 nm od diody lub przez lasery itrowo-aluminiowe. Wielkość 

obszaru destrukcji zależy od temperatury, czasu trwania ablacji oraz od wielkości sondy. Większe 

zmiany mogą wymagać zastosowania wielu sond lub seryjnej ablacji laserowej. Procedurę można 

zakończyć jeżeli jest wyraźna, ostra granica między żywą, a martwą tkanką [8]. Laserowa terapia 

ablacyjna jest wykorzystywana także w leczeniu zakrzepicy żylnej [9], guzów litych tarczycy, 

limfatycznych wad rozwojowych oraz w przerzutach raka jelita grubego do wątroby [10]. Przy 

stosowaniu laserowej ablacji termicznej ryzyko powikłań jest niższe niż w przypadku innych technik 

termicznych (RFA, MVA) [11]. W tej metodzie możemy używać drobniejszych igieł oraz możemy 

osiągnąć wysoką środkową i otaczającą temperaturę, co powoduję denaturację białka [12,13]. 

Końcówka lasera oraz połączenie sonda-tkanka są poddawane procesowi chłodzenia. Chłodzenie 

zapobiega przyleganiu sondy do leczonej tkanki [14]. Laserowa terapia ablacyjna ze względu na 

powstawanie niewielkiej ilości artefaktów w obrazowaniu MR może być wykonywana z jednoczesnym 

monitorowaniem temperatury MR w czasie rzeczywistym [15,16].  

7.  Ablacja falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej (RFA) 

Ablacja falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej (RFA) jest mało inwazyjną 

procedurą opierającą się na przewodnictwie elektrycznym tkanek. Fale radiowe są w stanie przenikać 

przez tkanki ze względu na obecność dużej ilości płynu jonowego. Jednak tkanki ludzkie nie są idealnym 

przewodnikiem, dlatego podczas przepływu przez fale radiowe powstaje opór i wtórnie ciepło [17]. 

Ogrzanie tkanki powoduje koagulację białka i zniszczenie tkanki [18]. W ablacji RF zastosowanie mają 

fale częstotliwości co najmniej 900 MHz [19]. Bezpośrednia ablacja tkanek ma miejsce tylko kilka 
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milimetrów wokół elektrody. Wyróżnia się dwa systemy RFA – monopolarny, w którym jeden koniec 

stanowi elektroda (lub elektrody) generująca ciepło, natomiast drugi koniec stanowi płytka oraz system 

bipolarny, gdzie przepływ generowany jest bezpośrednio między elektrodami [17]. 

RFA stosowana jest jako metoda leczenia guzów wątroby, mającymi zwłaszcza poniżej 3,0 cm 

średnicy [20]. Jest ona również skuteczną i bezpieczną metodą leczenia łagodnych guzków tarczycy i 

nawracających nowotworów tarczycy [21].  Ponadto wykorzystanie RFA zyskało popularność jako 

minimalnie inwazyjna procedura leczenia przerzutów do kości, ze szczególnym uwzględnieniem 

paliatywnego leczenia bólu kręgosłupa, miednicy, kości długich oraz mostka [22]. Ablacja RF jest 

również wykorzystywana do leczenia guzów piersi, trzustki, nerki, a także może być skuteczna w 

leczeniu arytmii (lepsze wyniki w porównaniu z leczeniem farmakologicznym), jednak związane jest to 

też z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych [23]. 

Wśród wielu metod ablacji RFA jest najczęściej używaną, o najlepiej udokumentowanej 

skuteczności i staje się metodą z wyboru kiedy brak jest możliwości chirurgicznych. RFA daje 

możliwość wprowadzenia precyzyjnie określonej dawki w wybraną lokalizację [24]. Również fakt, że 

RFA wykonywana jest bez znieczulenia ogólnego jest znacznym atutem. 

Skuteczność RFA jest ograniczona przez obecność pary, gazu, zwęglonej tkanki (które słabo 

przewodzą prąd) oraz przez przepływ krwi w tkance docelowej [18]. Bardzo poważną wadą mogą być 

również powikłania po RFA. Udokumentowano przypadek pacjentki z trwałym  porażeniem kończyn 

po ablacji przerzutów do kręgosłupa, którego najbardziej prawdopodobną przyczyną było termiczne 

uszkodzenie nerwów [22]. Ponadto wymienia się uszkodzenia naczyń powodujące tworzenie się 

tętniaków rzekomych, przetok tętniczo-żylnych [25]. Ponieważ w RFA używa się prądu elektrycznego, 

metoda ta jest przeciwwskazana u osób z wszczepionymi metalicznymi obiektami typu rozrusznik. 

Niski przepływ prądu i przewodnictwo cieplne w kościach są czynnikami ograniczającymi dla metody 

ablacji RF. 

8.  Ablacja falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal (MWA) 

MWA jest metodą ablacji termicznej stosowaną przez radiologów zabiegowych w celu leczenia 

nowotworów. Metoda oparta jest na oddziaływaniu promieniowania mikrofalowego, odnoszącego się 

do widma elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 900 do 2450 MHz. Temperatura 

wytwarzana w tej metodzie jest skutkiem zdolności do poruszania się molekuł w substancji, natomiast 

energiczny ruch cząsteczek wody podnosi temperaturę. Tworzące się tarcie oraz ciepło indukuje śmierć 

komórek. Głównym celem terapii ablacyjnych, takich jak ablacja mikrofalowa (MWA), jest 

wyeliminowanie wszystkich komórek złośliwych w minimalnie inwazyjnej technice pod kontrolą 

obrazowania, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej tkanki z wystarczającym marginesem 

bezpieczeństwa (co najmniej 5 mm) otaczającym ablację zmiany [26].   
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Minimalna inwazyjność metody znalazła zastosowanie kliniczne w leczeniu nieoperacyjnych guzów 

(m.in.guzów nerek, płuc oraz wątroby), arytmii serca, neuromodulacji oraz ablacji endometrium [27]. 

Wskazania do stosowania MWA mogą wykraczać poza możliwości terapeutyczne RFA.  

W ciągu ostatnich lat metoda MWA stała się dogodną alternatywą względem stosowania metody 

RFA w przypadku usuwania guzów nowotworowych. Wykazano eksperymentalnie i klinicznie, że 

MWA wytwarza większe, bardziej sferyczne strefy ablacji w krótszych okresach czasu w porównaniu 

z RFA [28]. Dodatkowo metoda MWA oferuje znacznie więcej zalet, m. in.: stałą, wyższą temperaturę 

w obrębie guza, mniejszy ból śródzabiegowy a także możliwość z korzystania z wielu igieł jednocześnie. 

Ponadto MWA nie wymaga użycia płytek uziemiających. Umożliwia utrzymanie optymalnej 

temperatury podgrzewania zmian o charakterze torbielowatym, co stanowi jedno z ograniczeń metody 

RFA. Dodatkowo MWA umożliwia rozchodzenie się mikrofal w upowietrznionym miąższu płuc, w 

przeciwieństwie do przewodnictwa prawidłowej tkanki płucnej, stąd skuteczność RFA jest mniejsza. 

Podobna korelacja występuje w przypadku guzów zlokalizowanych w pobliżu naczyń. RFA w takich 

sytuacjach jest mniej skuteczna, ponieważ ciepło oddawane jest szybciej niż generowane. W związku z 

tym preferuje się zastosowanie metody MWA. Kolejną zaletą MWA jest możliwość stosowania blisko 

otaczających tkanek, a nawet wokół naczyń, czego nie umożliwiają pozostałe alternatywne metody 

ablacji. Ponadto, przy wykorzystaniu MWA temperatura ablacji osiąga wartości do 150°C, przy czym 

przy RFA 100°C. Również w terapii guza wątrobowokomórkowego (HCC), mimo iż metodą 

referencyjną jest stosowanie RFA wśród guzów <3cm, większe możliwości wśród guzów o większej 

średnicy daje metoda MWA, obejmując dodatkowo okoliczne tkanki. Dowiedziono także, że chociaż 

MWA może prowadzić do częstszego występowania nawrotów, może być skuteczną i bezpieczną 

alternatywą u pacjentów z HCC lub przerzutami do wątroby [29]. Podobne obserwacje poczyniono w 

przypadku raka nerkowokomórkowego(RCC) [30].  

Należy jednakże pamiętać o wadach MWA. W metodzie tej zastosowanie mają fale częstości co 

najmniej 900 MHz. Dodatkowo rodzaje powikłań spowodowanych przez MWA i ich częstość 

występowania są bardzo podobne do tych spowodowanych przez RFA. Lokalne wskaźniki wznowy 

nowotworów płuc po MWA wahają się między 0% a 34% i są podobne do tych z literatury dotyczącej 

RFA [28]. 

9.  Wnioski 

Każda z przedstawionych metod ablacji ma swoje zarówno zalety jak i ograniczenia w leczeniu 

zmian nowotworowych.  Jednak RFA i MWA zyskują coraz większe znaczenie i są one najszerzej 

stosowane. Jednocześnie poszerza się spektrum tych zabiegów z użyciem np.: krioablacji. Metody te 

będą z pewnością coraz częściej używane w niedalekiej przyszłości, ze względu na ich małą 

inwazyjność, stosunkowo niską cenę oraz ze względu na krótki czas hospitalizacji pacjentów poddanych 

zabiegowi ablacji.  
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Abstrakt  

Miastenia jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, której istotą jest produkcja autoprzeciwciał 

skierowanych najczęściej przeciwko strukturom synaps nerwowo-mięśniowych. Standardowo oznacza 

się przeciwciała przeciwko receptorom acetylocholinowym (anty-AChR), a w razie ich nieobecności 

diagnostykę poszerza się o przeciwciała przeciwko mięśniowospecyficznej kinazie tyrozynowej (anty-

MuSK).  

W 10-15% przypadków nie wykrywa się żadnych przeciwciał. Odmienności w przebiegu choroby 

w zależności od obecnych w surowicy przeciwciał, wskazują na celowość precyzyjnego klasyfikowania 

wszystkich przypadków miastenii i stosowania leczenia ukierunkowanego na dany typ choroby.  

Poniższa praca opisuje kilka, stosunkowo nowych lub nieoznaczanych standardowo, przeciwciał 

jako markerów w diagnostyce miastenii w razie nieobecności przeciwciał anty-AChR i anty-MuSK lub 

jako pomocne narzędzie w odpowiedniej klasyfikacji przypadków miastenii. Markery te to przeciwciała 

przeciwko białku 4 związanemu z receptorem LDL (anty-LRP4), przeciwciała przeciwko tytnie, agrynie 

i białku „cortactin.”  

Bazując na przeanalizowanej literaturze, rozsądne wydaje się, że aby wypełnić „seronegatywną 

lukę” w diagnostyce miastenii, oprócz badania nowych, potencjalnych autoprzeciwciał należy wdrożyć 

w standardowym postępowaniu reewaluację diagnozy seronegatywnej miastenii po 6-12 miesiącach od 

pierwotnego rozpoznania oraz zastosować dokładniejsze metody laboratoryjne. 

English Abstract 

Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disease whose main patomechanism is the production of 

autoantibodies, directed most often against neuromuscular junction (NMJ) structures. Detection of 

antibodies against acetylcholine receptors (anti-AChR) is a standard, and in case of their absence, 

diagnostics are extended with detection of antibodies against muscle-specific tyrosine kinase (anti-

MuSK). 
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In 10-15% of myasthenia gravis cases there are no antibodies detected. The differences in the course 

of the disease, depending on the antibodies present in the serum, indicates the need of precise 

classification of all cases of myasthenia gravis and the use of treatment directed at a certain type of 

disease. 

The following work concerns several new or not commonly used autoantibodies that are available as 

markers in the diagnosis of myasthenia gravis for double-seronegative cases or a helpful tool in 

classification of patients. These markers are antibodies for LDL Receptor Related Protein 4 (anti-LRP4), 

titin, agrin and cortactin. 

Basing on researched literature, it seems reasonable that in order to fill the "seronegative gap" in the 

diagnosis of myasthenia gravis, it is necessary to implement in standard procedures the reevaluation of 

the diagnosis of seronegative cases 6-12 months after the initial diagnosis and the use of more accurate 

laboratory methods. 

  Wprowadzenie 

Miastenia jest nabytą, przewlekłą chorobą autoimmunizacyjną dotyczącą złączy nerwowo-

mięśniowych mięśni poprzecznie prążkowanych w ich części postsynaptycznej. Podstawowym 

patomechanizmem tego schorzenia jest produkcja autoprzeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko 

receptorom acetylocholiny lub funkcjonalnie z nimi związanymi molekułami. Powoduje to spadek 

efektywności transmisji sygnałów nerwowych do mięśni szkieletowych wywołując ich nadmierną 

męczliwość [1]. Częstość miastenii wynosi 5-30 osób na milion osób populacji. Choroba może dotyczyć 

osób w każdym wieku. Chorobowość czacuje się na 10-20 na 100 tysięcy osób populacji. Częściej 

chorują kobiety niz mężczyźni, przy czym szczyt zachorowania u kobiet przypada na trzecią dekadę 

życia a u mężczyzn na piątą dekadę życia [2].  

Choroba może obejmować każdy mięsień poprzecznie prążkowany organizmu, wywołując objawy 

wynikające z osłabienia i zwiększonej męczliwości danego mięśnia lub grupy mięśniowej.  

Charakterystyczny dla miastenii jest objaw apokamnozy – narastającego, bezbolesnego spadku siły 

danego mięśnia wraz z trwaniem jego pracy. Pierwszymi objawami w większości przypadków są 

diplopia i opadanie powieki (zwykle jednostronne) będące skutkiem zajęcia mięśni zewnątrzgałkowych. 

W ponad połowie przypadków  w ciągu 2 lat dochodzi  do progresji objawów na pozostałe mięśnie. U 

90% chorych, u których przez ponad 2 lata zajęcie mięśni zewnątrzgałkowych stanowi jedyną 

manifestację miastenii, nie dojdzie do uogólnienia choroby [1]. Do objawów uogólnionej miastenii 

należą trudności w długotrwałym przeżuwaniu pokarmów, opadanie żuchwy, dysfagia sprzyjająca 

krztuszeniu się posiłkami i zachłystowemu zapaleniu płuc, dyzartia pojawiająca się przy długich 

wypowiedziach czy opadanie głowy. Osłabienie mięśni kończyn powoduje narastające z trwaniem 

wysiłku problemy z poruszaniem się, częstsze upadki i trudności z wykonywaniem codziennych 

czynności. Typową cechą tych objawów jest fakt, że z rana objawy są najsłabsze lub nieobecne, nasilając 

się w ciągu dnia. Zajęcie mięśni oddechowych prowadzi do narastającej duszności, a w skrajnych 
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przypadkach do rozwinięcia się zagrażającej życiu niewydolności oddechowej – tzw. przełom 

miasteniczny. Najczęściej powodowany jest on obciążającym organizm zdarzeniem, np. infekcja dróg 

oddechowych, zabieg operacyjny czy poważny uraz [3]. 

 Cel pracy, materiały i metody 

Celem poniższej pracy jest przedstawienie miastenii i standardowego postępowania w jej 

diagnostyce oraz wybranych nowych lub niestandardowych markerów oznaczanych we krwi w procesie 

diagnostyki przypadków miastenii z nieobecnymi przeciwciałami anty-AChR i anty-MuSK. Wybrane 

markery to przeciwciała przeciwko białku 4 związanemu z receptorem LDL (anty-LRP4), przeciwciała 

przeciwko tytynie, agrynie oraz białku cortactin. W pracy zawarta jest krótka charakterystyka tych 

markerów ze zwróceniem uwagi na możliwości ich zastosowania. Praca oparta jest na przeglądzie 

artykułów naukowych pochodzących z bazy PubMed. 

 Klasyfikacja miastenii 

Podstawowy podział miastenii opiera się na wieku pacjenta, w którym wystąpiły objawy [4]. 

Miastenia rozpoczynająca się przed 50. rokiem życia nazywana jest miastenią o wczesnym początku, 

natomiast przypadki pojawiające się przed 50. rokiem życia klasyfikowane są jako miastenia o późnym 

początku. Odmiany te różnią się między sobą niektórymi cechami. Miastenia o wczesnym początku 

często związana jest z rozrostem grasicy i częściej niż miastenia o późnym początku współwystępuje z 

drugą chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym. Prawdopodobną przyczyną takiej korelacji jest związek 

tego typu miastenii z genami HLA-DR3, HLA-B8 i innymi genami nie-HLA znanymi z wpływu na 

zaburzenia immunologiczne. Miastenii o późnym początku towarzyszy zwykle zanik grasicy. Genami 

o udowodnionym związku z miastenią o późnym początku są HLA-DR2, HLA-B7 oraz HLA-DRB1. 

Miastenie klasyfikowane jako te o wczesnym lub późnym początku z założenia związane są z 

obecnością przeciwciał anty-AChR, tak samo jak trzeci typ miastenii, czyli miastenia z grasiczakiem, z 

tą różnicą, że ta wystąpić może w dowolnym wieku. Kolejnymi powszechnie wyróżnianymi typami 

miastenii jest miastenia z dodatnimi przeciwciałami anty-MuSK oraz miastenia podwójnie 

seronegatywna [1]. W 85% przypadków miastenii występują przeciwciała anty-AchR i taką miastenie 

określa się jako seropozytywną [5]. Natomiast 10% pacjentów nie posiadając w osoczu tych przeciwciał, 

ma dodatnie miano anty-MuSK; wtedy mówi się o miastenii z MuSK. Ten typ miastenii występuje w 

każdym wieku i nie jest skojarzony z patologiami grasicy. Obecność przeciwciał anty-MuSK związane 

jest z gorszą odpowiedzią na leczenie inhibitorami cholinesterazy. O miastenii podwójnie 

seronegatywnej mówi się gdy w osoczu chorego nie wykrywa się żadnego z wymienionych przeciwciał. 

Prócz wyżej wymienionych przeciwciał, odkryto również kilka innych przeciwciał związanych z 

miastenią, z których niektóre zostaną omówione w dalszej części pracy [1].   

  Standardowe postępowanie diagnostyczne w miastenii 
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Podstawą procesu diagnostycznego jest starannie zebrany wywiad i dokładnie przeprowadzone 

badanie fizykalne, mające potwierdzić charakterystyczne cechy dolegliwości mogące wskazywać 

miastenię jako diagnozę, takie jak nasilanie się objawów przy dłuższym wysiłku i godzinach 

popołudniowych i dodatni objaw apokamnozy. Badania dodatkowe stanowią jednak niemniej ważny 

element diagnozy, będący potwierdzeniem rozpoznania i podstawą do odpowiedniego zaklasyfikowania 

typu miastenii. Standardowymi badaniami dodatkowymi są badania elektrofizjologiczne, diagnostyka 

serologiczna oraz rzadko już dziś stosowany test z krótkodziałającym inhibitorem cholinesterazy. W 

ramach różnicowania przyczyn objawów powinno się również wykonać badania obrazowe mózgu 

celem wykluczenia guza mózgu i udaru. Diagnostyka serologiczna jest najbardziej specyficzną metodą 

diagnostyki, natomiast badania elektrofizjologiczne i test z inhibitorem cholinesterazy mają głównie 

rolę w potwierdzeniu diagnozy lub jako metody wspomagające w niepewnych przypadkach [4]. 

4.1. Diagnostyka immunologiczna – przeciwciała anty-AChR i anty-MuSK 

Istotą miastenii jest produkcja autoprzeciwciał skierowanych przeciwko cząsteczkom związanym z 

błoną postsynaptyczną złącza nerowowo-mięśniowego. W 85% przypadków są to przeciwciała 

skierowane przeciwko receptorom acetylocholiny (anty-AChR), należące do klasy IgG. Najistotniejsze 

z punktu widzenia patofizjologicznego są przeciwciała IgG1 i IgG2, które wywołują zaburzenia 

transmisji nrowowo-mięśniowej w trzech mechanizmach: 1) uruchamiając układ dopełniacza, 

prowadząc do powstawania kompleksu atakującego błonę postsynaptyczną, 2) wiążąc receptory 

acetylocholinowe w duże konglomeraty nasilając tym samym endocytozę i ich degradację, 3) blokując 

wiązanie acetylocholiny do receptorów lub hamując czynność związanych z nimi kanałów jonowych. 

Wszystko to prowadzi do uszkodzenia fałdów błony postsynaptycznej, utraty AChR i związanych z 

nimi białek a przez to upośledzenia przekazywania impulsów nerwowych do mięśni [6]. Przeciwciała 

te obecnie najczęściej oznacza się w osoczu krwi obwodowej metodą radioimmunologiczna (RIA – 

Radio Immuno Assay) [4]. Poziom przeciwciał nie koreluje z ciężkością przebiegu choroby [5]. 

Drugim ze standardowo oznaczanych przeciwciał jest przeciwciało skierowane przeciwko 

mięśniowospecyficznej kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) [7]. Oznaczane jest w sytuacji, gdy anty-

AChR są ujemne [5]. MuSK jest białkiem błonowym z domeną zewnątrzkomórkową, transbłonową 

heliksą i domeną cytoplazmatyczną o aktywności kinazy tyrozynowej. Przeciwciała anty-MuSK obecne 

są w 6% wszystkich przypadków miastenii oraz u 40% pacjentów z miastenią anty-AChR negatywną. 

Należą one głównie do podklasy IgG4 i w przeciwieństwie do anty-AChR nie aktywują układu 

dopełniacza. Patomechanizm ich działania polega na hamowaniu interakcji między MuSK a kolagenem 

Q lub LRP4 (LDL Receptor-related Protein 4), a w dalszej konsekwencji do upośledzenia grupowania 

się  AChR w błonie postsynaptycznej. Oznaczane są one w osoczu krwi obowdowej metodą RIA. 

Wysokość miana przeciwciał w osoczu koreluje z ciężkością przebiegu choroby [7]. 

4.2. Badania elektrofizjologiczne 
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Badania elektrofizjologiczne takie jak elektromiografia (EMG) czy elektromiografia pojedyńczego 

włókna (SFEMG) umożliwiają potwierdzenie występowania nieprawidłowości w transmisji sygnałów 

w złączu nerwowo-mięśniowym.  

Badanie EMG pozwala wykryć dekrement potencjału odpowiedzi mięśniowej na powolne (2-3 Hz) 

powtarzane stymulacje nerwu ruchowego zaopatrującego dany mięsień, którego odpowiedź 

rejestrowana jest poprzez elektrodę wprowadzoną w brzusiec mięśnia. Dekrement potencjału 

odpowiedzi mięśniowej wynika z faktu, że część włókien mięśniowych nie osiąga progu potencjału 

końcowego płytki końcowej i nie kurczy się mimo prawidłowego uwalniania pęcherzyków z 

acetylocholiną do przestrzeni synaptycznej. Zwykle wykonuje się sekwencje 5 pobudzeń mierząc 

ubytek amplitudy odpowiedzi mięśni; za pozytywny wynik badania (wskazujący zaburzenie transmisji 

nerwowo-mięśniowej w miastenii) uznaje się dekrement powyżej 10%. Badanie w anglojęzycznej 

literaturze funkcjonuje pod nazwą RNS (Repetitive Nerve Stimulation), a w Polsce określane jest jako  

elektrostymulacyjna próba męczliwości lub próba miasteniczna. W diagnostyce miastenii uogólnionej 

najczęściej stymuluje się nerw pośrodkowy lub łokciowy rejestrując potencjały z mięśni kłębika lub 

kłębu. W razie podejrzenia miastenii ocznej badaniem obejmuje się nerw twarzowy oraz mięśnie 

okrężny oka i nosowy. Dekrement najłatwiej wykrywany jest w mięśniach proksymalnych, szczególnie 

w mięśniach osłabionych, dlatego czasem lekarz wykonujący badanie może podjąć decyzje o 

przeprowadzeniu badania po 10 sekundowym forsownym wysiłku badanego mięśnia. W warunkach 

fizjologicznych dekrement nie powinien w ogóle występować. Ze względu na bardzo zmienne 

osobniczo zajęcie grup mięśniowych w miastenii, możliwe są prawidłowe wyniki próby miastenicznej 

mimo istnienia choroby, tak więc jej negatywnego wyniku nie powinno się interpretować jako 

wykluczenia rozpoznania miastenii. Czułość tej metody wynosi 76% [5].  

SFEMG jako metoda pomiaru transmisji nerwowo-mięśniowej została opracowana w latach 60. XX 

wieku. Jest ona dużo czulsza niż opisane wyżej badanie EMG i zwykle stosowana jest gdy inne metody 

diagnostyczne nie pozwalają potwierdzić miastenii mimo silnego podejrzenia klinicznego. Gdy 

motoneuron ulega depolaryzacji, potencjał czynnościowy przekazywany jest obwodowo i pobudza 

włókna mięsniowe w mniej więcej tym samym czasie. W sytuacji zaburzeń transmisji nerwowo-

mięśniowej występujących w miastenii, czas potrzebny na osiągniecię progu pobudliwości przez 

potencjał płytki końcowej jest bardzo zmienny między włóknami mięsniowymi tej samej jednostki 

ruchowej. Zmienność ta, zwana jitterem, jest mierzona podczas badania SFEMG. Najczęściej badaniem 

obejmowane są mięśnie okręzny oka, prostownik palców lub brzusiec czołowy mięśnia potyliczno-

czołowego. Pomiary w SFEMG wykonuje się na dwa sposoby: jeden z stymulacją za pomocą elektrody 

i drugi, w którym to pacjent utrzymuje świadomie mięsień w skurczu. Elektrody odbiorcze wprowadza 

się do mięśni, a następnie z pomocą oprogramowania selekcjonuje się pary włókien mięśniowych i 

rejestruje się potencjały płytek końcowych. Czynność wykonuje się z 3-4 wkłuć aż do uzyskania 20 par 

z tego samego mięśnia. Dokonuje się pomiaru 100 wyładowań z każdej pary. Jitter jest obliczany jako 

średnia różnica w milisekundach. W warunkach fizjologicznych występuje pewnego stopnia jitter, 
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jednakże w miastenii występują podwyższone jego wartości. Wynik badania uznaje się za 

nieprawidłowy jeżeli jitter przekracza górną granicę ustalonego zakresu referencyjnego lub jeżeli więcej 

niż 2 pary spośród zbadanych 20 wykazuje nieprawidłowe odczyty. Czułość tej metody w diagnostyce 

miastenii wynosi 99% [5]. 

 Nowe i niestandardowe markery w diagnostyce miastenii 

5.1. Przeciwciała przeciwko białku 4 związanemu z receptorem lipoproteiny niskiej 

gęstości (LDL) – anty-LRP4 

Oznaczanie przeciwciał anty-LRP4 w diagnostyce miastenii jest koncepcją rozwijaną w ciągu 

ostatniej dekady. LRP4, czyli białko 4 związane z receptorem LDL, występuje w znacznych ilościach z 

obrębie synaps nerwowo-mięśniowych. Formowanie się synaps nerwowo-mięśniowych jest złożonym  

i wieloetapowym procesem, warunkowanym skoordynowaną interakcją między aksonami 

motoneuronow a włóknami mięśniowymi. W wyniku tego procesu powstaje wysoce wyspecjalizowany 

mechanizm przekazywania sygnału z aksonu do przestrzeni międzysynaptycznej, a dalej do błony 

postynaptycznej, której struktura i zagęszczenie AChR umożliwiają możliwie najszybszą transmisję 

sygnału. Do czasu odkrycia LRP4 wiadomo było, że do prawidłowego przebiegu różnicowania się 

złącza nerwowo-mięśniowego wymagane jest białko-ligand agryna pochodzenia nerwowego, 

współpracujące z MuSK pochodzącą z mięśni. Agryna łącząc się ze swoim receptorem stymuluje 

fosforylację MuSK umożliwiając utworzenie prawidłowej struktury złącza i zapewniając odpowiednie 

zagęszczenie AChR w błonie postsynaptycznej. Nie było jednak jasności co do białka będącego 

receptorem dla agryny. Brakującym ogniwem okazało się być LRP4. Udowodniono, że prawidłowa 

ekspresja tego białka jest  niezbędna dla prawidłowości struktury i funkcjonowania złącza – myszy z 

mutacją w obrębie tych genów cierpiały na poważne zaburzenia struktury synapsy nerowowo-

mięśniowej, co prowadziło do śmierci krótko po porodzie. Wady te były bardzo podobne do tych 

wytępujących u myszy z mutacajmi genów kodujących MuSK [8].  

Przeciwciała anty-LRP4 należą do podklasy IgG1. W badanich in vitro wywołują aktywacje układu 

dopełniacza doprowadzająć do lizy komórek mysiej linii mioblastycznej [7]. Przeciwciała te najczęściej 

oznacza się w osoczu krwi obwodowej metodą immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem 

populacji komórek transfekowanych z wykorzystaniem DNA kodującego LRP4. Tak jak w przypadku 

standardowo oznaczanych przeciwciał, obecność anty-LRP4 w osoczu osoby chorującej na miastenię 

związane jest z pewnymi cechami i tendencjami w przebiegu tego schorzenia. Wraz z rosnącą liczbą 

prac naukowych na temat przypadków z dodatnim mianem przeciwciał anty-LRP4, coraz wyraźniej 

klaruje się charakterystyka tej odmiany miastenii. Najczęściej ma ona początek oczny, pojawia się w 5 

dekadzie życia, z przewagą kobiet [9, 10].  W przebiegu jest podobna do pacjentów z anty-AChR [10]. 

W 20-50% przypadków choroba pozostaje ograniczona do postaci ocznej; rzadko obejmuje mięśnie 

opuszkowe [9, 12]. Występują przypadki z jednocześnie dodatnimi mianami anty-AChR lub anty-
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MuSK, co wiąże się z cięższym przebiegiem, do przełomu miastenicznego włącznie [9, 11, 12]. Grasica 

zwykle jest wolna od patologii i w rozmiarze adekwatnym do wieku pacjenta [7, 12]. Badanie osocza u 

635 pacjentów z wielu krajów z podwójnie seronegatywną miastenią wykazała, że przeciwciała anty-

LRP4 występują u 19% pacjentów z tej grupy. Zastosowana w tej analizie metoda oznaczania 

przeciwciał (test CBA – Cytometric Beads Array) wykazała dodatkowo, że wśród pacjentów z dodatnim 

mianem przeciwciał anty-LRP4, 15-20% miało dodatnie miano przeciwciał anty-MuSK a 7.5% dodatnie 

miano anty-AChR. Przeciwciała anty-LRP4 wykryte zostały również u 10-23% pacjentów chorych na 

stwardnienie zanikowe boczne [7]. W warunkach polskich nie oznacza się tego przeciwciała u 

pacjentów w ramach rutynowej diagnostyki, a jedynie w ramach badań naukowych. W ośrodkach 

zachodnich traktuje się już te przeciwciała jako podstawę do wyróżnienia pełnoprawnej odmiany 

miastenii, jako że udowodniono im konkretną rolę w jej patogenezie [1]. 

5.2. Przeciwciała przeciwko tytynie 

Tytyna jest wielkocząsteczkowym białkiem mięśni poprzecznie prążkowanych o masie wahającej 

się między 3000 a 4200 kDa [13]. Stanowi trzecie pod względem ilości, zaraz po miozynie i aktynie, 

białko w mięśniach poprzecznie prążkowanych – organizm dorosłego człowieka zawiera średnio 0,5 

kilograma tytyny [14]. Długość łańcucha polipeptydowego tytyny, wynosząca, w zależności od 

izoformy, od 22 do 33 tysięcy reszt aminokwasowych, czyni ją największym znanym białkiem [15]. 

Tytyna wchodząc w skład sarkomeru, łączy filamenty miozynowe z linią Z. Jej zadaniem jest 

stabilizacja filamentów miozynowych, utrzymywanie ich centralnego położenia pomiędzy filamentami 

aktynowymi, zapobieganie zbytniemu rozciągnieciu sarkomeru oraz, dzięki właściwościom sprężystym, 

przywracanie wyjściowej długości sarkomeru po jego rozciągnięciu. Tytyna kodowana jest przez gen 

TTN znajdujący się na 2. chromosomie [13].  

Obecność przeciwciał przeciwko tytynie u niektórych pacjentów chorujących na miastenię została 

odkryta już w latach 90-tych XX w. Zalicza się je do grupy przeciwciał przeciwko mięśniom 

poprzecznie prążkowanym. Oznacza się je najczęściej w surowicy krwi pacjentów za pomocą metody 

ELISA. Przeciwciała przeciwko tytynie u pacjentów z pozytywnym ich mianem wykazują 

powinowactwo do konkretnego fragmentu cząsteczek tytyny. Fragment ten jest segmentem łańcucha 

polipeptydowego o masie 30 kDa nazwanym MGT30; stanowi on 1% masy tytyny. Seropozytywność 

w kierunku MGT30 wszystkich pacjentów z pozytywnym mianem przeciwciał przeciwko tytynie stała 

się podstawą do domniemania istnienia tzw.  głównego regionu immunogennego (MIR – Main 

Immunogenic Region). Epitop ten obecny w obrębie filamentów tytynowych zlokalizowany jest w 

okolicy połączenia prążków A i I sarkomerów [13].  

Przeciwciała skierowane przeciwko MIR występują niemal wyłącznie u pacjentów z obecnymi 

przeciwciałami anty-AChR i stanowią oni 20-40% ogółu pacjentów anty-AChR-dodatnich, jednakże 

badania metodą RIPA wykazały również obecność tych przeciwciał u pacjentów anty-MuSK-dodatnich 

i anty-LRP4-dodatnich i co najbardziej ineresujące, u 13.4% osób z potrójnie seronegatywną miastenią. 
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Występowanie przeciwciał przeciwko tytynie związane jest z wiekiem wystąpienia objawów miastenii 

– obecne są u 6% pacjentów z miastenią o wczesnym początku i u 50-80% pacjentów z miastenią o 

późnym początku bez grasiczaka. U pacjentów z miastenią o wczesnym początku, dodatnie miano 

przeciwciał przeciwko tytynie związane jest z wysoką częstością współwystępowania grasiczaka – 

przeciwciała te znajdowane są u 50-95% pacjentów z miastenią o wczesnym początku z grasiczakiem. 

Pojawiały się również doniesienia, o zauważalnie cięższym, wymagającym silnej immunosupresji, 

przebiegu miastenii u pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciwko tytnie. Oznaczanie miana 

tych przeciwciał nie służy stricte stawianiu diagnozy samej miastenii, aczkolwiek fakt wykrycia tych 

przeciwciał u potrójnie seronegatywnych pacjentów wskazuje, że mogą one pełnić funkcję pomocniczą 

w procesie diagnostycznym [13]. Wykorzystywane jest natomiast jako narzędzie wspomagające przy 

oszacowywaniu ryzyka grasiczaka u pacjentów z miastenią przed 50. rokiem życia oraz jako markery 

cięższej, wymagającej długoterminowej immunosupresji, miastenii [12]. 

5.3. Przeciwciała przeciwko agrynie 

Rola agryny w złączach nerwowo-mięśniowych została opisana przy okazji przeciwciał anty-LRP4. 

Ze względu właśnie na tę rolę zainteresowano się, czy również i przeciwko temu ogniwu łańcucha 

sygnałowego LRP4-agryna-MuSK-AChR występują patogenne przeciwciała w miastenii.  

W dwóch przeprowadzonych badaniach przeanalizowano obecność przeciwciał przeciwko agrynie 

u pacjentów z miastenią. W pierwszym badaniu przeanalizowano surowice od 93 pacjentów z miastenią 

- pozytywne miano wykryto u 7 chorych. Spośród 4 potrójnie seronegatywnych pacjentów, 2 miało 

dodatnie miano przeciwciał przeciw agrynie. Wśród 83 pacjentów anty-AChR-dodatnich, 5 miało 

przeciwciała przeciw agrynie, natomiast u żadnego z pacjentów anty-MuSK-dodatnich ani anty-LRP4-

dodatnich nie wykryto tych przeciwciał [16]. W drugim badaniu analizie poddano surowice 54 

pacjentów z uogólnioną miastenią, spośród których 30 było seronegatywne w zakresie anty-AChR i 

anty-MuSK. U 5 pacjentów wykryto podwyższone poziomy przeciwciał przeciw agrynie, z czego 4 

osoby wykazywały dodatnie miano anty-MuSK, 1 osoba anty-AChR, a 2 osoby anty-LRP4 [17]. W 

żadnym z powyższych badań nie wykazano dodatniego miana przeciwciał przeciw agrynie u zdrowych 

pacjentów stanowiących grupę kontrolną. W badaniach tych nie określono profilów klinicznego 

przebiegu miastenii u pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciwko agrynie [16, 17]. Nie 

określono do tej pory czy, a jeżeli tak, to w jakim patomechaniźmie, przeciwciała te wywierają wpływ 

na przebieg choroby. Ze względu na przynależność agryny do najważniejszego w patogenezie miastenii 

kompleksu białek (agryna-LRP4-MuSK-AChR), występuje uzasadniona potrzebna dalszych badań na 

dużych grupach pacjentów z miastenią celem określenia znaczenia tych przeciwciał. 

5.4. Przeciwciała przeciwko białku cortactin 



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

57 

Angielska nazwa tego białka pochodzi od jego lokalizacji w komórce – „cortical actin binding 

protein” czyli korowe białko wiążące aktynę. Na potrzeby tej pracy nazywana będzie poprzez 

spolszczenie kortaktyną.  

Kortaktyna jest wewnątrzkomórkowym białkiem wiążącym aktynę i stymulującym jej 

polimeryzację. Udowodniono jej kluczową role w wielu procesach komórkowych, między innymi w 

adhezji komórek, migracji, endocytozie czy zdolności do naciekania komórek nowotworowych. W 

tkance mięśniowej lokalizuje się w skupiskach AChR w komórkach mięśniowych; zaangażowana jest 

w zależne od agryny i MuSK grupowanie się AChR w błonie postsynaptycznej złącza nerwowo-

mięśniowego [18]. Przeprowadzono badania na surowicach 91 podwójnie seronegatywnych pacjentów 

z miastenią metodą ELISA i western blot. Spośród 91 badanych pacjentów 19,7% (18 przypadków) 

posiadała dodatnie miano przeciwciał przeciw kortaktynie. W innej analizie tego zespołu, 4,8% (5 

przypadków) spośród 103 pacjentów anty-AChR-dodatnich, posiadało współwystępujące przeciwciała 

przeciw kortaktynie [19]. Celem określenia czy pacjenci podwójnie seronegatywni z przeciwciałami 

przeciwko kortaktynie charakteryzują się specyficznym fenotypem, przebadano 250 pacjentów chorych 

na miastenię z różnymi typami immunologicznymi miastenii, w tym 38 podwójnie seronegatywnych, 

201 anty-AChR-dodatnich i 11 anty-MuSK-dodatnich. U pacjentów podwójnie seronegatywnych z 

przeciwciałami przeciwko kortaktynie częściej występowała miastenia ograniczona do mięśni 

zewnątrzgałkowych, miastenia uogólniona częściej rozpoczynała się łagodnie oraz objawy opuszkowe 

były rzadsze względem pozostałych pacjentów [20]. 

   Podsumowanie 

Mimo dogłębnego poznania patomechanizmów miastenii i przeciwciał odpowiedzialnych za 

objawy, wciąż w 10-15% nie wykrywa się żadnych przeciwciał. Ze względu na udowodnione 

odmienności w przebiegu choroby w zależności od obecnych w surowicy pacjenta przeciwciał, wydaje 

się istotym wypełnienie tej luki celem precyzyjnego klasyfikowania wszystkich przypadków miastenii 

i stosowania leczenia ukierunkowanego na dany typ choroby[1].  

Udokumentowane zostały przypadki, w których pacjenci zaklasyfikowani jako seronegatywni pod 

względem znanych przeciwciał, po powtórnym zbadaniu ich surowicy przy użyciu innych metod a 

czasem nawet tych samych, okazywali się posiadać oznaczalne miana konkretnych przeciwciał. Można 

to wyjaśnić odstępem czasowym od poprzednich oznaczeń, podczas którego poziom autoprzeciwciał 

wzrósł do oznaczalnych stężeń lub niedoskonałościami stosowanych wcześniej metod [7]. Oznacza to, 

że by wypełnienić „seronegatywną lukę” w diagnostyce miastenii, oprócz badania nowych, 

potencjalnych autoprzeciwciał i ich następstw klinicznych, wziąć trzeba pod uwagę wdrożenie w 

standardowym postępowaniu reewaluacji diagnozy seronegatywnej miastenii po 6-12 miesięcach od 

pierwotnego rozpoznania oraz w miare możliwości zaadaptowania dokładniejszych metod 

laboratoryjnych [1]. 
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Abstrakt   

Osteoporoza jest najczęstszą przewlekłą metaboliczną chorobą kości. Charakteryzuje się 

zmniejszeniem gęstości mineralnej (BMD) oraz zaburzeniami wewnętrznej mikroarchitektury tkanki 

kostnej, czego konsekwencją jest zwiększone ryzyko złamań. Ze względu na olbrzymią skalę 

zachorowań, szczególnie wśród kobiet po menopauzie, osteoporoza stanowi istotny problem zdrowotny 

na całym świecie.  

Dokonano przeglądu najnowszych publikacji przedstawiających  możliwości i ograniczenia 

zastosowania romosozumabu (ROMO) w leczeniu osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym. 

Większość stosowanych obecnie leków, takich jak bisfosfoniany, selektywne modulatory estrogenu czy 

kalcytonina, wykazuje działanie przeciwresorpcyjne, a tym samym spowalnia utratę masy kostnej.  

Zauważono jednak, że ROMO, czyli przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko sklerostynie, 

charakteryzuje się podwójnym mechanizmem działania. Dzięki jednoczesnej stymulacji tworzenia oraz 

hamowaniu resorpcji kości, zapewnia silniejszą i szybszą poprawę masy i struktury kostnej niż 

stosowane dotąd leki, dzięki czemu stanowi obiecującą alternatywę dla stosowanych dotąd terapii. 

Abstract  

Osteoporosis is the most common chronic metabolic bone disease, which is characterized by a 

decrease in mineral density (BMD) and disturbances in the internal microarchitecture of bone tissue. It 

results in increased risk of fractures. Due to the large scale of morbidity, particularly among 

postmenopausal women, nowadays osteoporosis constitutes a significant global health problem.  

A review of the latest publications revealing capabilities and limitations of use of the romosozumab 

(ROMO) in the treatment of osteoporosis in postmenopausal women has been carried out. Most of the 

current medications, such as bisphosphonates, selective estrogen modulators or calcitonin, belong to the 

group of antiresorptive drugs. However, it was noted that ROMO, a monoclonal sclerostin antibody, 



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

61 

exerts dual effect on the bone tissue. By simultaneously stimulating the formation and inhibiting bone 

resorption, it provides a stronger and faster improvement of bone mass and structure than the previously 

used drugs, which makes it a promising alternative to the therapies used so far. 

 Wprowadzenie 

Osteoporoza jest ogólnoustrojową, metaboliczną chorobą układu kostno-szkieletowego 

charakteryzująca się zmniejszoną gęstością mineralną kości (BMD), ich pogorszoną mikroarchitekturą 

oraz zmniejszoną wytrzymałością. Wpływa to na zwiększenie podatności na złamania o niskiej energii 

lub kruchość [1, 2]. Jest chorobą podstępną i nieprzewidywalną, której pierwszym objawem jest 

zazwyczaj złamanie kości. Do najczęstszych miejsc złamań zalicza się biodro, kręgosłup oraz 

nadgarstek. W krajach rozwiniętych osteoporoza stanowi coraz poważniejszy problem, zarówno 

społeczny, jak i medyczny, głównie ze względu na stały wzrost liczby zachorowań i szerokie 

występowanie. W związku z często bezobjawowym przebiegiem, osteoporoza aktualnie opisywana jest 

jako „cicha epidemia” i dotyczy blisko 10% światowej populacji i 30% kobiet po menopauzie [3, 4].  

Narastająca z wiekiem przewaga procesów resorpcji kostnej nad procesami osteogenezy, 

zdefiniowana jako szybki obrót kostny, stanowi główną przyczynę osteoporozy pomenopauzalnej. 

Wynika to z ustania endokrynnej funkcji gruczołów jajnikowych, co prowadzi do zmniejszenia stężenia 

estrogenów i zahamowania ich dobroczynnego działania na tkankę kostną. Ponadto zmniejszenie 

stężenia tych hormonów wpływa na upośledzenie wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym 

poprzez wpływ na kalcytoninę, parathormon, witaminę D i receptory wapniowe w jelicie. Problem 

ten  dotyczy głównie kobiet w szóstej i siódmej dekadzie życia [5]. Dodatkowo do najważniejszych 

czynników przyczyniających się do szybkiej utraty gęstości mineralnej kości u kobiet po menopauzie 

należy palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu czy wysokie dawki kofeiny, które 

wpływają na zwiększone wydalanie wapnia z moczem i powodują wystąpienie trudnych do 

zrekompensowania strat związków mineralnych [1, 6, 7].  

Badaniem wykorzystywanym w diagnostyce osteoporozy jest densytometria, która umożliwia 

pomiar masy kostnej i jednoczesne obrazowanie struktury kości. Rozpoznanie osteoporozy definiuje 

BMD wykonane metodą dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA) wynoszące ≤ -2,5 

odchylenia standardowego (SD) poniżej średniej młodej i zdrowej populacji referencyjnej [1, 4]. 

Najczęściej stosowanymi lekami przeciw osteoporozie są środki antyresorpcyjne, do których należą 

bisfofoniany i zwykle to one są pierwszym wyborem w linii rozpoczynającej leczenie. Równie często 

stosowanym środkiem antyresorpcyjnym jest denosumab będący przeciwciałem monoklonalnym 

skierowanym przeciwko aktywatorowi receptora ligandu czynnika jądrowego kB (RANKL). 

Stwierdzono, że w przypadku niektórych pacjentów przerwanie leczenia denosumabem skutkowało 

wystąpieniem ciężkich złamań kręgów. Istnieje też wiele innych klas leków dostępnych w leczeniu 

osteoporozy pomenopauzalnej, takich jak selektywne modulatory estrogenu, kalcytonina, teryparatyd 

(TPTD) (fragment hormonu przytarczyc). Zastosowanie leków antyresorpcyjnych ma jednak swoje 



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

62 

ograniczenia. Mimo hamującego działania na osteoklastogenezę i funkcję osteoklastów, a tym samym 

pozytywny wpływ na zwiększenie mineralizacji, nie dochodzi do korygowania wad strukturalnych. 

Romosozumab (ROMO) jest niedawno zatwierdzonym przeciwciałem monoklonalnym, które działa 

poprzez selektywne hamowanie sklerostyny- glikoproteiny, która hamuje osteoblasty i dodatkowo 

promuje resorpcję kości. Wyróżnia go unikalne, podwójne działanie polegające na 

równoczesnym  stymulowaniu tworzenia i modelowania kości, jak i hamowaniu ich resorpcji [1, 8]. 

 Cel pracy 

Przegląd i analiza najbardziej aktualnych wyników badań klinicznych, w których stosowano 

romosozumab, a także ocena i porównanie efektów terapeutycznych z innymi środkami 

uwzględnionymi w wytycznych w leczeniu osteoporozy u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 

 Opis aktualnego stanu wiedzy 

Romosozumab w ostatnich latach przeszedł pomyślnie III fazę badań klinicznych (FRAME, ARCH, 

STRUCTURE) i w 2019 roku został oficjalnie zatwierdzony przez FDA (Food and Drug 

Administration) do leczenia osteoporozy o ciężkim przebiegu i dużym zaawansowaniu (mnogie 

złamania, T-score <-2,5, niepowodzenie leczenia środkami antyresorpcyjnymi) u kobiet w okresie 

pomenopazualnym. 

3.1. Mechanizm działania 

Romosozumab jest w pełni humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem IgG2 o wysokiej 

specyficzności wobec ludzkiej sklerostyny. W celu zrozumienia mechanizmu jego działania warto 

wspomnieć o funkcji sklerostyny w organizmie [9].  Kodowana przez gen SOST, jest ona kluczową 

cząsteczka regulatorową w anabolicznej przebudowie kości. Pełni funkcję inhibitora kanonicznego 

szlaku sygnałowego Wnt, który odgrywa nadrzędną rolę w rozwoju szkieletu i utrzymaniu jego 

homeostazy u dorosłych. Wspomniane działanie szlaku Wnt jest możliwe, w wyniku zapobiegania 

apoptozie dojrzałych osteoblastów i zmniejszeniu różnicowania osteoklastów na skutek stymulacji 

syntezy i wydzielania osteoprotegeryny. Sklerostyna produkowana przez osteocyty, przyłączając się do 

receptorów LRP5/6, blokuje ich dostępność dla białek Wnt, hamuje klasyczną ścieżkę sygnalizacyjną i 

prowadzi do zahamowania osteoblastogenezy indukowanej szlakiem Wnt/β-katenina. Poziomy 

sklerostyny są bezpośrednio związane z obrotem kości i są ujemnie skorelowane z ich tworzeniem [10, 

11]. Romosozumab, wiążąc się ze sklerostyną, hamuje jej aktywność i tym samym wpływa na tworzenie 

i przyrost gęstości mineralnej kości (BMD). Podwójny mechanizm działania polegający na jednoczesnej 

stymulacji tworzenia oraz hamowaniu resorpcji kości, zapewnia silniejszą i szybszą poprawę masy i 

struktury kostnej, jak również pozwala zmniejszyć ryzyko złamań [12]. 
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3.2. Badania kliniczne II fazy 

Do terapii zostało wytypowanych 419 kobiet, w której zaimplementowano pięć różnych dawek 

ROMO (70, 140, 210mg co miesiąc i 140,210mg co 3 miesiące) lub placebo, a ponadto pacjentki 

przyjmowały alendronian lub teryparatyd. Po roku w każdej grupie ROMO, niezależnie od dawki, 

wzrosły wartości BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (największy wzrost o 11,3% przy 

comiesięcznej dawce 210mg), gdzie w przypadku alendronianu i teryparatydu było to odpowiednio 

4,1% i 7,1%. Analiza pacjentów, którzy zostali poddani ocenie za pomocą ilościowej tomografii 

komputerowej (QCT- quantitive computed tomography), wykazała wyższe wartości objętości kości 

korowej kręgosłupa oraz objętości kości beleczkowej w obrębie biodra w grupie ROMO [13]. W innym 

badaniu II fazy oceniano przyrosty wytrzymałości kości za pomocą analizy elementów skończonych. 

Stwierdzono większy wzrost wytrzymałości kręgosłupa w grupie pacjentów przyjmujących 

romosozumab w porównaniu z teryparatydem (27,3% do 18,5%) i placebo (27,3% do -3,9%), a także 

kości udowej (3,6% do 0,7% oraz 3,6% do 0,1% odpowiednio) [14]. 

3.3. Badanie FRAME 

Do badania zakwalifikowano 7180 kobiet w okresie pomenopauzalnym będących w grupie 

podwyższonego ryzyka (T-score -2.5 do -3.5 w kości miednicznej lub szyjce kości udowej), które 

dostawały comiesięczną dawkę romosozumabu (n=3591) lub placebo (n=3589) przez 12 miesięcy. 

W grupie ROMO po zakończonym badaniu odnotowano spadek ryzyka złamań w obrębie kręgosłupa 

o 73% (ryzyko względne (RR) 0,27; 95% przedział ufności (CI), 0,16- 0,47, p <0,001) i o 36% złamań 

w pozostałych obszarach (poza kręgosłupem, p=0,008). Nowe złamania kręgosłupa w grupie ROMO 

zdiagnozowano u 0,5% pacjentów w porównaniu do 1,8% w grupie placebo (RR 0,27, p<0,001). Po 

roku od zakończenia badania efekt terapii i redukcja ryzyka złamań została podtrzymana. Po ocenie 

densytometrycznej zaobserwowano wzrost gęstości mineralnej kości (BMD) o 13,3% w kościach 

kręgosłupa i o 6,8% w biodrze w porównaniu do 0,0% w grupie placebo. Po przedłużeniu badania o 

kolejny rok kalendarzowy do terapii został dołączony denosumab (ludzkie przeciwciało monoklonalne 

skierowane przeciwko RANKL). Po 24 miesiącu od rozpoczęcia próby klinicznej odnotowano wzrost 

BMD w obu grupach (kości kręgosłupa: 17,6% (ROMO+ denosumab) vs. 5% (placebo +denosumab) / 

biodro: 8,8% (ROMO+ denosumab) vs. 2.9% (placebo+denosumab). Potwierdzono większy wpływ 

romosozumabu na wzrost wartości BMD w porównaniu do denosumabu [15, 16]. Według 

retrospektywnej analizy danych wykonanej przez Cosmana i wsp. w niedawno opublikowanej pracy 

naukowej, wartości BMD w kościach kręgosłupa lędźwiowego i biodrze po 2-letniej terapii 

romosozumabem były przybliżone do tych uzyskanych przy ciągłej terapii denosumabem przez 7 lat 

[16, 17, 18] (Tabela 1.). 
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Tabela 1. Wzrost gęstości mineralnej kości (BMD) w badaniu FRAME 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dostępnej literatury 

Okres 

czasu 
po 12 miesiącach po 24 miesiącach 

Grupa romosozumab placebo romosozumab+denosumab placebo+denosumab 

Kręgosłup 13,3% 0,0% 17,6% 5% 

Biodro 6,8% 0,0% 8,8% 2,9% 

 

3.4. Badanie ARCH 

Do badania zakwalifikowano 4093 kobiet z ciężką postacią osteoporozy (T-score =<-2,5 i 

powtarzającymi złamaniami w obrębie kręgosłupa), w którym porównano połączenie romosozumabu i 

alendronianu (po 12 miesięcy) z terapią samym alendronianem (n=2047) przez okres 24 miesięcy. Po 

tym czasie w grupie romosozumab-alendronian nowe złamania w obrębie kręgosłupa zostały 

potwierdzone u 6,2% pacjentów w porównaniu do 11,9% w grupie alendronianiu (RR 0,52, p <0,001). 

W związku z tym w grupie romosozumabu ryzyko nowych złamań w obrębie kręgosłupa obniżyło się 

so 48% (RR 0,52; 95% CI, 0,40-0,66), biodra o 38% (wskaźnik hazardu (HR) 0,62; 95% CI, 0,42-0,92), 

złamań objawowych o 27% (p < 0,001) i innych złamań o 19% (HR 0,62; 95% CI, 0,42-0,92) [16, 

17].  Ponadto w grupie romosozumab-alendronian wartości BMD po zakończeniu badania wzrosły o 

7,1% w biodrze i o 15,2% w odcinku lędźwiowym kręgosłupa przy odpowiednio 3,4% i 7,1% w grupie 

alendronianu [17, 18, 19] (Tabela 2.). 

 

Tabela 2. Redukcja ryzyka złamań, wzrost gęstości mineralnej kości (BMD) i obecność nowych złamań kręgosłupa w 

badaniu ARCH 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dostępnej literatury 

Rodzaj lub 

miejsce złamania 

Grupy pacjentów 

romosozumab+alendronian alendronian+alendronian 

% redukcji 

ryzyka 

złamania 

% nowych 

złamań 

% wzrostu 

BMD 

% nowych 

złamań 

% wzrostu 

BMD 

Kręgosłup 48 6,2 15,2 11,9 7,1 

Biodro 38 - 7,1 - 3,4 

Objawowe 27 - - - - 

Inne 19 - - - - 
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3.5. Badanie STRUCTURE 

Celem badania było porównanie efektu stosowania romosozumabu (n=218) i teryparatydu (n=218), 

który jest aktywnym fragmentem ludzkiego parathormonu, u kobiet po menopauzie. Zakwalifikowano 

436 kobiet, które przez 3 lata lub więcej były leczone bisfosfonianami. Po 12 miesiącach terapii i ocenie 

BMD biodra i odcinka lędźwiowego kręgosłupa odnotowano znacznie większy wzrost w grupie ROMO 

w porównaniu do grupy teryparatydu (wzrost o 2,6% vs. spadek o 0,6%, p <0,001).  Ponadto wartości 

BMD szyjki kości udowej były wyższe w grupie ROMO zarówno w 6 miesiącu, jak i po zakończonym 

badaniu [16, 17, 20].  

 

 Bezpieczeństwo stosowania 

W badaniu FRAME nie zaobserwowano znaczących różnic w częstości występowania zdarzeń 

niepożądanych w grupie przyjmującej romosozumab w stosunku do grupy przyjmującej placebo. 7 

pacjentów przyjmujących romosozumab doświadczyło ciężkich reakcji nadwrażliwości. Reakcje w 

miejscu wstrzyknięcia, przeważnie łagodne, zgłoszono u 187 pacjentów (5,2%) w grupie otrzymującej 

romosozumab i u 104 (2,9%) w grupie placebo. Zaobserwowano pojedyncze przypadki martwicy kości 

szczęki i nietypowe złamanie kości udowej. Obecność przeciwciał wiążących i neutralizujących 

romosozumab u części pacjentów nie wpływała na skuteczność ani bezpieczeństwo leczenia [21]. 

W badaniu ARCH porównującym romosozumab i alendronian zdarzenia niepożądane ze strony 

układu sercowo-naczyniowego obserwowano częściej w przypadku romosozumabu niż alendronianu. 

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z niedokrwieniem serca i incydentów 

naczyniowo-mózgowych była wyższa w grupie romosozumabu w pierwszym roku (0,8% w porównaniu 

z 0,3%), w tym częstość występowania poważnych incydentów (2,5% w porównaniu z 1,9%), która 

pozostała stabilna przez drugie 12 miesięcy po umieszczeniu wszystkich pacjentów w grupie 

przyjmującej alendronian (6,5% wobec 6,1%). W ciągu pierwszego roku reakcje w miejscu 

wstrzyknięcia (głównie o łagodnym nasileniu) zgłaszano częściej u osób otrzymujących romosozumab 

(90 pacjentów - 4,4%) w porównaniu do otrzymujących alendronian (53 chorych - 2,6%). Stwierdzono 

2 atypowe złamania kości udowej w grupie przyjmującej alendronian po romosozumabie i 4 w grupie 

otrzymującej tylko alendronian oraz po jednym przypadku martwicy kości szczęki w obu grupach. 

Badano również stężenie przeciwciał przeciwko romosuzumabowi - wykrywano przeciwciała wiążące 

i neutralizujące, jednak nie zanotowano ich wpływu na skuteczność lub bezpieczeństwo leczenia [22]. 

W badaniu STRUCTURE liczba zgłaszających zdarzenia niepożądane była zrównoważona między 

grupami, a zgłaszane rodzaje zdarzeń niepożądanych były tymi, których można się spodziewać w 

badanej populacji. Więcej reakcji w miejscu wstrzyknięcia stwierdzono w grupie przyjmującej 

romosozumab niż w grupie leczonej teryparatydem - 17 (8%) do 6 (3%). W grupie romosozumabu 
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stwierdzano kilka przypadków obniżenia poziomu wapnia w surowicy lub hipokalcemii. Wykrywane u 

pacjentów przeciwciała wiążące nie wpływały na leczenie [20]. 

 Podsumowanie i wnioski 

Aktualnie w Polsce w leczeniu osteoporozy powszechnie używane są leki antyresorpcyjne, które nie 

mają wpływu na procesy regeneracji tkanki kostnej i kościotworzenia, dlatego też w ostatnich latach 

środki mające charakter anaboliczny są celem najnowszych badań klinicznych. Postęp w zrozumieniu 

procesów komórkowych i szlaków sygnałowych pośredniczących w różnicowaniu i funkcji 

osteoblastów przyczynia się do opracowywania nowych środków osteoanabolicznych. Wyniki 

przeanalizowanych prób klinicznych pokazały, że priorytetem terapii jest wzrost gęstości mineralej 

kości (BMD), poprawa jakości, wytrzymałości tkanki i zmniejszenie ryzyka złamań. Przeprowadzone 

dotychczas badania i dostarczone wyniki pokazują znaczny spadek ryzyka złamań i wzrost BMD w 

grupach romosozumabu w porównaniu do stosowanych powszechnie bisfosonianów i innych leków 

wpływających wyłącznie na hamowanie procesów resorpcyjnych. Objawy niepożądane zaobserwowane 

w badaniu ARCH (2,5% w grupie ROMO doświadczyło poważnych incydentów sercowo-

naczyniowych) budzą niepokój i są tematem dyskusji. Jednak wyciągniecie ostatecznych i 

jednoznacznych wniosków na temat rzeczywistego wpływu ROMO nie jest aktualnie możliwe, gdyż 

nadal ilość danych jest ograniczona i niezbędna jest dalsza analiza stosowania leku w codziennej 

praktyce.  

Po pomyślnym zakończeniu 3 fazy badań, romosozumab został zatwierdzony i wprowadzony do 

praktyki klinicznej leczenia osteoporozy pomenopauzalnej, w Stanach Zjednoczonych w kwietniu, a w 

krajach Unii Europejskiej w grudniu 2019 roku. Dostępność leku stymulującego kościotworzenie daje 

możliwość zaimplementowania do leczenia tzw. terapii sekwencyjnej, której założeniem jest połączenie 

leku anabolicznego i w następnej kolejności środka hamującego resorpcję tkanki kostnej. Jest to metoda, 

która daje większe szanse na powodzenie leczenia nawet u pacjentów z zaawansowanym procesem 

osteoporotycznym. 

Słowa kluczowe:  

romosozumab, osteoporoza pomenopauzalna, sklerostyna 

 

Keywords:  

romosozumab, postmenopausal osteoporosis, sclerostin 
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Abstrakt  

Transplantacja płuc jest powszechnie uznawanym sposobem leczenia krańcowej niewydolności tego 

narządu. Przeszczep przedłuża życia oraz poprawia jego jakość. Ważną rolę odgrywa opieka 

pooperacyjna oraz edukacja pacjenta i jego rodziny, prowadzona przez pielęgniarkę pracującą na 

oddziale transplantacyjnym oraz lekarza transplantologa. Personel zajmujący się chorym po 

przeszczepie powinien rozpoznawać trudności w procesie leczenia i wdrażać holistyczne rozwiązania. 

Dzięki fachowej wiedzy i umiejętnościom interpersonalnym współtowarzyszy chorym w przeżywaniu 

różnych sytuacji i związanych z nimi emocji. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie celów i 

wyzwań opieki pielęgniarskiej nad biorcą narządu. 

Abstract  

Lung transplantation is a widely recognized method of treating end organ failure. Transplant 

prolongs life and improves its quality. An important role is postoperative care and the education of the 

patient and his family, conducted by a nurse practicing in the transplant department and a transplant 

doctor. Staff dealing with transplant patients should recognize the difficulties in treating and 

implementing holistic solutions. Professional knowledge and interpersonal skills allow us to accompany 

patients in experiencing different situations and associated emotions. 

 The aim of the work is to present the goals and challenges of nursing care for a patient qualified for 

lung transplantation 

 Wstęp 

Transplantacja płuc jest powszechnie uznawanym sposobem leczenia krańcowej niewydolności tego 

narządu Często jest uznawana za jedyne rozwiązanie dla pacjenta z zaawansowaną niewydolnością 

organu, a kwalifikacja następuje w momencie spełnienia wszystkich wymagań obejmujących stan 

fizyczny i psychiczny potencjalnego biorcy [1]. Od momentu zakwalifikowania do przeszczepienia 
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narządu dane medyczne i osobowe pacjenta naniesione są na ,,listę oczekujących” w ośrodku 

transplantacyjnym oraz Centralnej Liście Biorców, znajdującej się w biurze krajowej organizacji 

koordynującej pobrania, a także spisie "Poltransplant" [2]. Aspekty prawne transplantacji określa ustawa 

z dnia 15 września 2009 roku „O pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów”. Do wykonania transplantacji konieczne jest dobranie biorcy do dawcy. Niezbędne minimum 

to zgodność w grupach krwi AB (czynnik Rh jest nieistotny), a także wykonanie próby krzyżowej 

pomiędzy limfocytami dawcy, a surowicą biorcy [3]. 

Transplantacja jest procesem wieloetapowym, stawia wiele wyzwań przed personelem 

pielęgniarskim. Opieka nad biorcą narządów wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności, 

doświadczenia, zaangażowania, empatii jak również odporności na stres [4]. 

Postępowanie pielęgnacyjne oraz lecznicze w opiece nad pacjentem po transplantacji płuc skupia się 

na utrzymaniu prawidłowej funkcji narządów, zapobieganiu niestabilności hemodynamicznej (ze strony 

układu krążenia, oddechowego) równowagi elektrolitowej, kwasowo-zasadowej oraz ośrodka 

termoregulacji. Do umiejętności wymaganych od pielęgniarek transplantacyjnych zalicza się również 

kompetencje psychologiczne, pozwalające na wspieranie pacjenta w krytycznych momentach jego 

życia, a także komunikacyjne, umożliwiające dobry przepływ informacji z zespołem lekarskim [4]. 

Transplantologia to niezwykle odpowiedzialna oraz wymagająca dyspozycyjności dziedzina 

medycyny. Bardzo często zespół medyczny jest w całodobowej gotowości do pracy. Praca pod presją 

czasu, często powoduje zaburzenia snu i zakłóca dobowy rytm. Poczucie odpowiedzialności za ludzkie 

życie może być mocno wyczerpujące dla członków zespołu. Osoby, które uczestniczą w procesie 

transplantacji oraz sprawują opiekę nad chorymi muszą wykazywać duże zaangażowanie i odporność 

na stresowe sytuacje [3]. 

Dużym i niezwykle ważnym osiągnięciem współczesnej medycyny jest rozwój chirurgii 

transplantacyjnej. Obecnie przeszczepy narządów są powszechnie uważane za metodę terapeutyczną, 

nie eksperymentalną. Transplantologia nadal wywołuje wiele emocji i budzi w społeczeństwie obawy, 

również te etyczno – moralne. Pomimo faktu, iż co roku operacje pomagają w uratowaniu życia 

ogromnej liczby pacjentów oczekujących na organ w całym świecie, wciąż wywołuje dyskusje, w które 

angażują się osoby nie tylko powiązane z medycyną, ale również psychologią, etyką, osoby duchowne, 

a także społeczeństwo [5]. 

 Okres kwalifikacji do przeszczepu  

Ciężka postać choroby płuc to częsta przyczyna umieralności wśród pacjentów z mukowiscydozą, 

idiopatycznym włóknieniem płuc, rozedmą lub pierwotnym nadciśnieniem płucnym. Transplantacja jest 

jedyną szansą na wydłużenie życia pacjentów oraz poprawę jego jakości. Przeszczep jest powszechnie 

znaną metodą leczenia dorosłych i dzieci z wysoko zaawansowanymi zmianami w płucach. Ta metoda 

jest dostępna dla wszystkich osób, które spełniają kryteria kwalifikujące do operacji. Transplantacja nie 
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jest metodą eksperymentalną, ale sposobem leczenia najtrudniejszych i nieodwracalnych chorób układu 

oddechowego. Pomimo dużego wzrostu liczby biorców, liczba dawców jest wciąż ograniczona [6].  

Do wskazań transplantacji płuc wymienia się: zaawansowaną chorobę płuc, znaczne ograniczenie 

jakości życia oraz aktywności życiowej, w przypadku której przy braku przeszczepienia szacowana 

długość życia wyniosłaby 18-24 miesiące, wiek <55 lat, przewlekła tlenoterapia. W przypadku 

mukowiscydozy: postępujące pogorszenie funkcji płuc, natężona objętość wydechowa 

pierwszosekundowa <30%, ciężka hipoksemia (ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej <55 mmHg), 

hiperkapnia (ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej> 50% mmHg), dynamiczny rozwój choroby 

pomimo wdrożonego leczenia, częste zaostrzenia oskrzelowo-płucne, narastająca oporność na 

antybiotyki, częste hospitalizacje, powikłania stanowiące zagrożenie dla życia, gwałtownie rosnąca 

niewydolność oddechowa, masywne i nawracające krwioplucie nie ustające po embolizacji, odma 

opłucnowa, postępujące wyniszczenie, znaczny spadek pierwszosekundowej ojbętości wydechowej 

(zwłaszcza u młodych kobiet) [7]. 

Opieka nad chorym i przygotowanie do transplantacji ma szczególne znaczenie, ponieważ wymaga 

ogromnego doświadczenia, zaangażowania oraz organizacji zespołu medycznego. Wiele aspektów 

pielęgnacyjnych związanych jest z specyfiką postępowania i prowadzenia pacjentów oczekujących na 

przeszczep płuc [3]. 

Przed transplantacją należy dokładnie przeanalizować sposób wykonania zabiegu. Istnieje 

możliwość oceny całkowitego stanu pacjenta w ciągu tygodnia, jeśli badania i konsultacje zostały 

zaplanowane wcześniej u konkretnych specjalistów. Przeprowadzenie tej procedury w trybie 

ambulatoryjnym, świadczy o dobrej sprawności fizycznej chorych. Tylko pacjenci, wymagający dużego 

przepływu tlenu oraz mający silne duszności są oceniani podczas hospitalizacji w oddziale. Istotne jest 

odpowiednie przygotowanie chorego oczekującego na transplantację narządu. Konieczna jest również 

wstępna ocena jego stanu ogólnego, wykonywanie pomiarów parametrów życiowych takich jak: 

saturacji krwi, ciśnienia tętniczego, tętna, oddechu, temperatury ciała oraz pomiarów masy ciała i 

wzrostu. Biorca w momencie przyjęcia do szpitala nie może mieć infekcji. Po dostaniu się na oddział 

konieczne jest założenie dokumentacji, do której należy załączyć wszystkie wypisy, informacje na temat 

wcześniejszej hospitalizacji i wyniki badań dodatkowych. 

Pielęgniarka wykonuje EKG, towarzyszy pacjentowi podczas prześwietlenia klatki piersiowej, a także 

pobiera materiał do niezbędnej analizy według procedury (próba krzyżowa, morfologia, hemoglobina 

glikowana, badania biochemiczne: kreatynina, mocznik, kwas moczowy, bilirubina, elektrolity, poziom 

białka, poziom glikemii, ALAT, ASPAT, CPK, CRP, czas, zawartość protrombiny, APTT, INR, 

fibrynogen, GFR, nystatyna, a także antygen wirusa HBS, p/ciała anty - HCV, p/ciała anty - HIV, 

VRDL, p/ciała wirusa Cytomegalii, p/ciała wirusa Ebsteina-Barr, toksoplazmoza, 24 godzinna zbiórka 

moczu w celu obliczenia dobowego klirensu kreatyniny i dobowego białkomoczu; badania plwociny 

wraz z posiewem i antybiogramem) i odnotowuje wszystkie istotne informacje w dokumentacji 

pielęgniarskiej pacjenta.  



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

72 

Bardzo ważnym elementem, zwłaszcza u chorych na mukowiscydozę jest wczesne rozpoznanie 

objawów i wdrożenie leczenia cukrzycy, jeśli występuje. Obserwacja pacjenta oraz zastosowanie 

kompleksowych zmian w podejściu interdyscyplinarnym jest niezwykle ważne, ponieważ poprzez 

niewyrównaną glikemię może dojść do ograniczenia w przeszczepieniu płuc. Wskazane jest wczesne 

wykonanie badania densytometrycznego, gdyż chorzy na mukowiscydozę mają zwykle obniżoną 

gęstość kości. Jeśli oprócz dolegliwości oddechowych u pacjenta współistnieje marskość wątroby, 

powinno wykonać się przed zabiegiem szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. 

Ważna jest edukacja obejmująca informowanie chorego o powinności unikania substancji 

hepatotoksycznych oraz monitorowanie czynność wątroby i wykonywanie niezbędnych badań 

(oznaczanie albumin oraz koagulacji). W opiece nad chorym przed transplantacją istotna jest kontrola 

wagi i stanu odżywienia. Niedożywienie jest wskazaniem do założenia przezskórnej gastrostomii 

endoskopowej, aby nie doszło do całkowitej kacheksji [8]. 

Kolejnym problemem wiążącym się z oczekiwaniem na transplantację jest narastająca niewydolność 

oddechowa, z koniecznością korzystania z tlenu przez chorego. Pacjentom często oferuje się możliwość 

tlenoterapii domowej, dlatego też niezbędna jest dobra współpraca z ośrodkiem zajmującym się takimi 

procedurami w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych [8]. 

Okres przed transplantacją jest czasem przygotowania do operacji, a opieka pielęgniarska oprócz 

pełnienia funkcji instrumentalnej, wynikającej ze stanu klinicznego i potrzeb pacjenta, polega na 

wsparciu emocjonalnym. Ma to ogromne znaczenie dla chorych na każdym etapie ich leczenia, a 

zwłaszcza w okresie przedoperacyjnym oraz w kontaktach z jego rodziną. Umożliwia ona bowiem 

budowanie zaufania do personelu medycznego [8]. 

 Rola przygotowania psychicznego i fizycznego 

 Istotnym elementem pracy personelu medycznego jest przygotowanie zarówno psychiczne jak 

i fizyczne pacjenta do operacji. Należyta dbałość o ten proces i zapewnienie jak najlepszych warunków 

jest wyzwaniem w holistycznej opiece nad chorym. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu 

uwzględniającym potrzeby podopiecznych oraz przestrzeganie zasad i procedur, można liczyć na 

pozytywny efekt wynikający z przeprowadzonej operacji [9].  

 Personel medyczny w okresie okołooperacyjnym spełnia wiele ról i zadań mających na celu 

odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu. W sferze psychicznej obejmuje one rozmowę z 

operatorem oraz anestezjologiem, zapewnienie kontaktu z rodziną i duchownym oraz w miarę 

możliwości utworzenie przyjaznej atmosfery na oddziale. Podmiotem pracy pielęgniarki jest drugi 

człowiek, dlatego też ważny jest stały kontakt i przepływ informacji odpowiednio dobrany do sytuacji. 

Empatia, a także wyrozumiałość istotnie wpływają na umiejętność skutecznej komunikacji z pacjentem 

oraz odzwierciedlają kompetencje zawodowe [10]. 

 Chorzy przez zabiegiem odczuwają wysoki poziom lęku i stresu, co może negatywnie wpłynąć 

na proces leczenia i zdrowienia. Ważnym elementem w opiece nad pacjentem jest obniżenie niepokoju 
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poprzez wyjaśnienie nurtujących kwestii, a także zapewnienie możliwości kontaktu z operatorem lub 

innym kardiochirurgiem. Dzięki informacjom zebranym podczas wywiadu dotyczących przebytych 

schorzeń, objawów, wiedzy odnośnie choroby a także wyznania religijnego, personel medyczny włącza 

chorego w holistyczną opiekę i związaną z nią proces pielęgnowania. Ważną rolą pielęgniarek jest 

również zapoznanie podopiecznego z oddziałem oraz z zespołem terapeutycznym. Istotną formą 

pomocy, która ułatwia pacjentowi przeżywanie negatywnych emocji związanych z pobytem w szpitalu 

jest obecność przy nim pracowników medycznych [11]. 

 Przygotowanie fizyczne obejmuje szereg badań laboratoryjnych, diagnostycznych, obrazowych 

oraz zapewnienie choremu równowagi homeostatycznej. Do zadań personelu należy również nauka 

efektywnego kaszlu poprzez gimnastykę oddechową. W dzień poprzedzający zabieg przygotowany 

zostaje układ pokarmowy chorego, a następnie zgodnie z procedurami wewnątrzszpitalnymi pole 

operacyjne. Czynny udział i zaangażowanie personelu medycznego w powyższe czynności jest 

sposobem do zdobycia zaufania chorego oraz szerokiej możliwości wsparcia psychicznego [12].  

 Głównym zadaniem w przygotowaniu fizycznym pacjenta jest niedopuszczenie do zakażenia 

miejsca operowanego oraz zwrócenie uwagi na jego aktualne potrzeby związane ze stanem zdrowia, w 

celu zapewnienia jak najlepszej opieki oraz obniżeniu ryzyka okołooperacyjnego i wystąpienia zdarzeń 

niepożądanych [4].  

 Oczekiwanie na zabieg  

 U pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu, następuje okres oczekiwania na transplantację. 

Często decyzja chorego dotycząca zgody na operację jest ostateczną metodą leczenia, a zgoda na jej 

wykonie trudnym etapem rekonwalescencji. Gwałtowny i postępujący proces chorobowy utrudnia 

podopiecznym adaptację do nowych warunków Zapewnienie kontaktu z psychologiem i psychiatrą, 

którzy są członkami zespołów transplantacyjnych może pomóc hospitalizowanym wyjaśnić obawy, 

odwrócić uwagę od szpitalnej codzienności oraz zredukować stres i lęk. Personel, dzięki fachowej 

wiedzy i umiejętnościom komunikacyjnym może współtowarzyszyć chorym przeżywanie negatywnych 

emocji i związany z nim niepokój [13]. 

 Oczekiwanie na zabieg w zależności od tego czy jest to dom czy szpital wiąże się z ogromnym 

stresem i poczuciem zbliżającej się operacji. Pacjenci mogą odczuwać odmienne emocje związane z 

aktualną sytuacją. Strach, nasilający się stres i zaniepokojenie, a z drugiej strony radość i poczucie 

otrzymania „drugiej szansy”, to tylko niektóre przeżycia z którymi się zmagają. Ważnym elementem w 

opiece w tym etapie leczenia jest wsparcie bliskich, a także personelu medycznego czy duchownych. 

Ogromną pomocą może być obecność przy pacjencie, aby w tych trudnych chwilach nie pozostawał 

sam [14]. 

 Przebywanie w szpitalu czekając na narząd może niekorzystnie wpływać na stan psychiczny 

pacjenta oraz znacznie obniżyć jakość życia. Gdy przebieg choroby jest gwałtowny, decyzja o 

przeszczepie jako jedynej możliwości leczenia i wyzdrowienia może być przytłaczającą informacją. 
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Przyszli biorcy oprócz trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli muszą również zaakceptować możliwość 

wystąpienia powikłań, długotrwałej rehabilitacji oraz dożywotniego przyjmowania leków 

immunosupresyjnych. Informacja o tym, iż powrót do wcześniejszych aktywności oraz prowadzenia 

życia bez ograniczeń może być utrudniona, staje się przyczyną obniżonego nastroju i poczuciem 

zrezygnowania [15].  

 Stres przedoperacyjny towarzyszący wszystkim hospitalizowanym może złagodzić rzetelna 

informacja na temat przebiegu i konsekwencji zabiegu. Dzięki temu pacjent wypracowuje sobie 

indywidualną strategię radzenia sobie w takich sytuacjach. Personel na tym etapie powinien wykazywać 

się fachową wiedzą, dostosować terminologię do stanu chorego oraz w jasny sposób przekazywać 

zalecenia. Stosunek pacjenta do otrzymanej wiadomości może uaktywnić dwa sposoby radzenia sobie 

z nimi. Pierwszym z nich jest unikanie i zaprzeczenie zagrożeniom i trudnościom, a drugi obejmuje 

aktywne wyszukiwanie informacji, gromadzenie ich i przetwarzanie. Obecność i towarzyszenie 

pacjentowi przez zespół medyczny może pomóc choremu w doświadczaniu negatywnych emocji 

[15,16]. 

 Kondycja psychiczna pacjentów przed operacją ma ogromne znaczenie w procesie 

diagnozowania, leczenia a także rekonwalescencji. Według badań, mobilizacja chorych w sferze 

psychologicznej aktywuje kaskadę sił obronnych, mających na celu utrzymywanie względnie stałej 

homeostazy organizmu. Działania pielęgnacyjne personelu medycznego muszą więc obejmować 

również aspekt psychologiczny, na który składa się szereg czynności m.in.: łagodzenie powstałych 

napięć i emocji spowodowanych chorobą i leczeniem, utworzenie warunków ułatwiających kontakt 

personel-pacjent będących podstawą w procesie zdrowienia oraz mobilizację zasobów chorego [17]. 

 W okresie przedoperacyjnym podopieczni zmagają się z wieloma skrajnymi emocjami i 

uczuciami, które wpływają na relacje z personelem medycznym. Najczęstszymi problemami jest 

poczucie zagrożenia, brak bezpieczeństwa, strach przed okaleczeniem i bólem oraz zakłócenia w 

równowadze emocjonalnej. Wiele chorych zgłasza również odchylenia w opiece bezpośredniej 

wynikające z różnych ograniczeń takich jak utrudniona możliwość przemieszczania się, czy spożywania 

pokarmów. Na wskutek nagromadzenia się wszystkich powyższych aspektów pielęgniarka może 

odczuwać brak współpracy z podopiecznym co może przyczynić się do wzrostu bezsilności i 

zrezygnowania. Ważne jest to, aby personel w takich sytuacjach otoczył chorego szczególną troską i 

zrozumieniem oraz starał zapewnić pacjentom tego czego potrzebują w danej chwili, a nie tego czym 

aktualnie dysponują [18].  

 Zorganizowana i holistyczna współpraca z pacjentem pozwala w sposób ciągły realizować 

założony proces pielęgnowania oraz wdrażać przyjęte rozwiązania. Powodzenie w działaniach nie jest 

uzależnione tylko od personelu medycznego- pacjent również powinien zaangażować się w proces 

leczenia i zdrowienia. Tylko dzięki gotowości obu stron do współpracy czas oczekiwania na operacje 

może zostać wykorzystany w prawidłowy sposób, a większość problemów rozwiązanych [18].   
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 Okres pooperacyjny 

 Opieka pooperacyjna nad pacjentem po transplantacji obejmuje monitorowanie parametrów 

hemodynamicznych i biochemicznych, obserwację pod kątem wystąpienia powikłań, postępowanie 

przeciwbólowe, wdrożenie żywienia dojelitowego, intensywną rehabilitację oddechową i ruchową, a 

następnie pełne uruchomienie pacjenta.  

Chorzy po operacji wymagają wnikliwej obserwacji parametrów życiowych takich jak wydolność 

układu oddechowego (saturacja, gazometria tętnicza), hemodynamicznych (kontrola ciśnienia 

tętniczego, tętna, ocena rzutu serca oraz EKG); sprawdzanie bilansu dobowego płynów, diurezy 

godzinowej, przyjmowanej ilości płynów. Regularnej kontroli co 2 godziny podlegają badanie 

gazometrii, poziomu elektrolitów oraz glikemii. Monitorowanie tolerancji glukozy i leczenie cukrzycy 

mają szczególne znaczenie u chorych z mukowiscydozą. Nieprawidłowo leczono cukrzyca może mieć 

istotny wpływ na stan pacjenta po zabiegu [8]. 

Powikłania pooperacyjne do których należą zakażenie miejsca operowanego, krwawienie, trudności 

z gojeniem się rany czy infekcja mogą stać się przyczyną znacznego pogorszenia stanu pacjenta. 

Personel medyczny poprzez działania aseptyczne i antyseptyczne ograniczają możliwość wystąpienia 

zakażeń. W sytuacji, kiedy na oddziale przebywają pacjenci zainfekowani, niezależnie od etiologii, 

należy utworzyć pojedyncze sale ograniczające kontakt z innymi pacjentami. Pielęgniarki podejmują 

zarówno działania pielęgnacyjne jak i zapobiegawcze. Codzienna zmiana opatrunków, dbałość o ich 

czystość oraz rozpoznawanie pierwszych oznak zakażenia jak zaczerwienie czy obrzęk, wpływają na 

szybkość wdrożenia odpowiednich procedur. Ze względu na rozległość operacji i związanych z nimi 

ran oraz stanu zdrowia pacjenta, wstępuje duże prawdopodobieństwo z utrudnionym gojeniem. Personel 

medyczny powinien podejmować wszelkie działania, aby proces ziarninowania przebiegł w jak 

najszybszym czasie prowadząc do utworzenia blizny. W tym celu używane są specjalistyczne opatrunki 

np.: ze srebrem lub odprowadzające nagromadzoną wydzielinę, zapewniając najbardziej korzystne 

warunki do gojenia [9].  

Leczenie bólu pooperacyjnego jest jednym ze stałych elementów w procesie zdrowienia chorego. 

Staje się główną przyczyną trudności w powrocie do sprawności ruchowej, efektywnej rehabilitacji 

oddechowej oraz stanowi źródło stresu. Wdrożone leczenie przeciwbólowe może ulegać modyfikacjom 

w zależności od stanu chorego oraz nasilenia dolegliwości. To personel pielęgniarski w ciągu dyżuru 

ma najczęściej bezpośredni kontakt z pacjentem, dlatego też przeważnie im zgłaszane są wszystkie 

problemy. Dzięki skalom do oceny bólu jak VRS (Verbal Rating Scale) oraz NRS (Numerical Rating 

Scale) pacjenci mogą w prosty sposób określić nasilenie bólu a personel na podstawie tych danych 

wdrożyć odpowiedną dawkę leczenia uśmierzającego. Poniżej przedstawiono wymienione skale 

(Rysunek 1 i 2) [19,20,22].  
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Rysunek 1. Skala VRS (Verbal Rating Scale) [22] 

 

Rysunek 2. Skala NRS (Numerical Rating Scale) [22] 

Nie ma wątpliwości, że jednym z głównych czynników decydujących o przebiegu choroby oraz 

przeżyciu pacjenta po przeszczepie płuc, zwłaszcza z mukowiscydozą jest stan odżywienia. Ocena stanu 

odżywienia powinna być kompleksowa i zawierać parametry antropometryczne oraz laboratoryjne. 

Postępowanie żywieniowe po zabiegu winno mieć aktywny charakter poprzez zwiększanie gęstości 

kalorycznej posiłków, stosowanie właściwej diety, a także odżywek wysokoenergetycznych w żywieniu 

dojelitowym podawanych przez gastrostomię [8]. 

 Rehabilitacja po transplantacji we wczesnym okresie jest uzależniona od stanu chorego oraz 

jego sprawności sprzed zabiegu. Głównym jej celem jest usprawniania pacjenta poprzez uruchomienie 

mechanizmów wentylacji płuc, nauki efektywnego kaszlu, ćwiczeń czynnych kończyn dolnych w celu 

niedopuszczenia do zakrzepicy oraz uruchomienie i przygotowanie do samoobsługi. Szybka pionizacja 

i ćwiczenia ogólnousprawniające korzystanie wpływają na obniżenie ilości powikłań związanych z 

operacją. Zadaniem personelu oprócz pomocy w wykonywaniu zleconych ćwiczeń jest 

również mobilizacja psychiczna pacjenta oraz kontrola bólu i podstawowych parametrów [21]. 

 Podsumowanie 

Transplantacja jest procesem wieloetapowym i stawia wiele wyzwań przed personelem 

pielęgniarskim. Opieka nad biorcą narządu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności, 

doświadczenia, empatii jak również odporności na stres.  

Współpraca między pielęgniarką a pacjentem jest ściśle uzależniona od wzajemnego zaangażowania w 

proces leczenia i zdrowienia. Zarówno okres przed transplantacją jak i pooperacyjny jest wymagającym 

od personelu wielu umiejętności z zakresu pielęgnacyjnego, który obejmuje pomoc w wykonywaniu 

czynności dnia codziennego, specjalistycznego z zakresu wykonywania badań, sprawdzania 
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parametrów życiowych, a także komunikacyjnego. Dzięki fachowej wiedzy i umiejętnościom 

interpersonalnym medycy współtowarzyszą chorym w przeżywaniu trudnego czasu od kwalifikacji 

poprzez przeszczep narządu, a także w okresie pooperacyjnym.  

Słowa kluczowe: 

transplantacja płuc, operacja, opieka pielęgniarska, holistyczna opieka edukacja. 

Keywords:  

lung transplantation, surgery, nursing care, holistic care education. 
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Abstrakt   

W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony ludzi. Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest jednym 

z jej najpoważniejszych powikłań. Szacuje się, iż jej objawy występują u około 20-30% chorych. 

Standardowe leczenie tego schorzenia obejmuje kontrolę glikemii, chirurgiczne opracowanie 

uszkodzonej tkanki, antybiotykoterapię oraz prawidłową pielęgnację rany. Dodatkowo w przypadku 

trudno gojących się przypadków możemy zastosować nowoczesne i alternatywne metody takie jak: 

zabiegi naczyniowe, tlenoterapia hiperbaryczna, biochirurgia czy terapie oparte na wykorzystaniu 

energii.  

Wyniki badań przedklinicznych i klinicznych wskazują, że wcześnie wdrożona profilaktyka i 

odpowiednio dobrana terapia pozwala na skrócenie czasu leczenia oraz zmniejszenie ryzyka późniejszej 

amputacji kończyny. 

Abstract  

In Poland, the prevalence of diabetes is estimated at over 2 million people . Diabetic foot syndrome 

is one of its most serious complications. It is estimated that its symptoms occur in about 20-30% of the 

patients. Standard treatment for this condition includes glycemic control, surgical treatment of necrotic 

tissue, antibiotic therapy and proper wound care. In addition, if it comes to difficult to heal cases, we 

can use modern and alternative methods such as: vascular procedures, hyperbaric oxygen therapy, 

biosurgery or energy-based therapies. The results of preclinical and clinical tests indicate that early 

prevention and properly selected therapy allow to shorten the time of treatment and reduce the risk of 

later limb amputation. 
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  Wstęp 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy globalny wzrost liczby zachorowań na cukrzycę. 

Aktualnie na świecie notuję się, że na tę chorobę cierpi 422 mln ludzi. W związku z tym nasila się 

częstość wtórnych powikłań związanych z tym zaburzeniem endokrynologicznym [1]. Powikłania 

cukrzycy można podzielić na ostre i przewlekłe. Do drugiej grupy należy zespół stopy cukrzycowej 

(ZSC). Szacuje się, że u 15% chorych na cukrzycę dojdzie w ich życiu do powikłań w obrębie kończyn 

dolnych [2].  

Według definicji WHO ZSC jest to owrzodzenie stopy (dystalne od kostki i obejmujące samą kostkę) 

związane z neuropatią i różnymi stopniami niedokrwienia i zakażenia. Według najprostszej klasyfikacji, 

stosowanej przez  specjalistów wyróżniamy trzy rodzaje stopy cukrzycowej: neuropatyczną, 

naczyniową, mieszaną.  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, opierając się na podziale o akronimie 

PEDIS, klasyfikuje zespół stopy cukrzycowej pod względem stopnia zaawansowania zmian. Bierze się 

wówczas pod uwagę: poziom ukrwienia (ang. perfusion), rozległość (extent) owrzodzenia, głębokość 

(depth) owrzodzenia, nasilenie infekcji (infection), brak lub występowanie neuropatii czuciowej 

(sensation). Wśród najczęstszych przyczyn, które mogą powodować owrzodzenie należy wymienić 

neuropatię obwodową, nieprawidłowe ciśnienie w stopie, deformację stóp, nieprawidłową ruchomość 

stawów, uraz, chorobę tętnic obwodowych [2]. 

 Do zadań profilaktyki należy między innymi regularna kontrola stóp, odpowiednia pielęgnacja skóry 

i paznokci, właściwa dbałość o stopy, noszenie wygodnego obuwia i odpowiednich skarpetek, a także 

odpowiednia edukacja chorego. Leczenie ZSC wymaga współpracy wielu specjalistów, m.in. 

diabetologów, chirurgów naczyniowych, podologów, pielęgniarek, ortopedów. W dzisiejszych czasach 

jest dostępnych wiele metod leczenia, takich jak zabiegi naczyniowe, biochirurgia- larwoterapia, 

hiperbaryczna terapia tlenowa i terapie oparte na wykorzystaniu energii [3]. 

 Materiał i metoda 

Celem   pracy   jest   przedstawienie   aktualnego stanu wiedzy na temat leczenia zespołu stopy 

cukrzycowej. Dokonano  przeglądu  platformy  PubMed w poszukiwaniu  publikacji  przedstawiających  

najnowsze możliwości i metody stosowane w leczeniu ZSC, z uwzględnieniem ich ograniczeń oraz 

możliwych dla pacjenta powikłań. Wyszukiwanie obejmowało słowa kluczowe: „diabetes”, „diabetic 

foot syndrome”, „wound care”. 

 Profilaktyka owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej 

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej składa się z kilku kierunków działań. Pierwszym i 

najważniejszym jest działanie ogólnoustrojowe mające na celu wczesną i pełną kontrolę ogólnych 

chorób upośledzających dopływ krwi, które w dalszym ciągu powodują obwodową neuropatię i 

stwarzają ryzyko owrzodzeń, infekcji i martwicy [4]. Do tych zadań należy utrzymywanie optymalnej 

kontroli glikemii, lipidemii i ciśnienia tętniczego. Ogólnym celem wyrównania cukrzycy jest wartość 
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hemoglobiny glikowanej ≤7 %. Cele indywidualne różnią się w zależności od min. długości trwania 

cukrzycy, rodzaju cukrzycy, wieku pacjenta [5]. Drugim ważnym kierunkiem działań jest regularne 

badanie stóp [6]. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pacjent chorujący na 

cukrzycę raz w roku powinien przejść badanie w kierunku zaburzeń czucia (badanie fizykalne) i 

niedokrwienia (ocena tętna na tętnicy grzbietowej stopy i piszczelowej tylnej).  Trzeci element, to 

regularne, codzienne sprawdzanie stanu stóp [6]. Pacjenci powinni zwracać uwagę na takie zmiany jak 

suchość, ochłodzenie, utrata sprężystości, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci. Szczególną uwagę 

należy położyć również na spód stopy oraz przestrzeń między palcami i obecność wszelkich ran, otarć, 

a w szczególności owrzodzeń [7]. Kolejnym zadaniem profilaktycznym jest poddawanie się 

specjalistycznym zabiegom podiatrycznym. Są to między innymi usuwanie modzeli,  hiperkeratoz, 

odcisków i wrastających paznokci. Specjalista u chorych na cukrzycę, co najmniej raz w roku ocenia 

także ryzyko powstania rany [3]. Innym ważnym aspektem jest ochrona skóry stopy przed 

uszkodzeniami. Jest to w pierwszej kolejności rutynowe stosowanie specjalnych, ochronnych skarpet i 

obuwia [4]. Zaleca się stosowanie skarpet bezszwowych, z włókien naturalnych.  Noszenie obuwia 

dostosowanego do kształtu stopy, a także specjalistycznych skarpet umożliwia protekcję skóry przed 

różnymi mikrourazami, swobodną wentylację i termoregulację,  a także zapobieganie deformacjom 

stóp. Innym aspektem jest odpowiednia higiena i pielęgnacja stóp. Pacjenci powinni regularnie myć 

stopy letnią wodą ze specjalistycznymi preparatami z mocznikiem, a czas trwania powinien wynosić 2-

3 minuty. Paznokcie należy krótko przycinać przy pomocy szerokiego pilnika, a do pielęgnacji skóry 

używać balsamów i kremów, które się łatwo wchłaniają, łagodzą podrażnienia. Należy również 

pamiętać o dokładnym osuszaniu stóp po kąpieli, przede wszystkim przestrzeni międzypalcowych, w 

celu zapobiegania rozwojowi grzybicy [5]. Ważnym elementem profilaktyki jest ćwiczenie i masowanie 

stóp [8]. Codzienne wykonywanie prostych ćwiczeń, znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia ZSC. 

Najlepszymi sposobami są niezbyt mocne masaże (np. przy pomocy specjalnej rolki), próby 

podnoszenia przedmiotów palcami, krążenia stopami. Edukacja na temat zapobiegania występowania 

ZSC jest istotnym elementem profilaktyki [4]. Liczne badania dowodzą, że pacjenci z cukrzycą 

posiadają niewystarczającą wiedzę w zakresie prewencji ZSC. Specjaliści podkreślają, że dzięki 

wprowadzeniu wielodyscyplinarnego modelu zapobiegania i leczenia chorych z zespołem stopy 

cukrzycowej oraz edukacji pacjentów i personelu medycznego, można doprowadzić do znacznej 

poprawy ich stanu zdrowia. 

  Stosowane terapie  

4.1. Zabiegi chirurgiczne  

W zależności od stanu klinicznego pacjenta stosowane są różne metody leczenia stopy cukrzycowej. 

Za wzorcową i najczęściej wykonywaną metodę uważa się zabiegowe oczyszczenie i chirurgiczne 

opracowanie rany. Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (European Wound Management 
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Association - EWMA) stwierdza, że nacisk w leczeniu ran powinien być kładziony na radykalne i 

wielokrotne opracowanie chirurgiczne, częste inspekcje i kontrolę bakteryjną oraz staranne 

utrzymywanie równowagi płynowej, by zapobiec maceracji [9]. Chirurgiczne opracowanie rany 

konieczne jest w większości przypadków, w których dochodzi do zakażenia rany. Antybiotykoterapia 

okazuje się często niewystarczająca. Leczenie polega na regularnym, miejscowym opracowaniu 

chirurgicznym przy pomocy skalpela, nożyc i/lub kleszczy. Oczyszczenie rany polega na usunięciu 

wszystkich martwiczych i zdewitalizowanych niegojących się tkanek, a także otaczającego kalusa. 

Proces ten pomaga w tworzeniu się tkanki ziarninowej oraz zmniejsza nacisk podeszwowy w obszarach 

zrogowaciałych. Najlepiej, aby zabieg ten był wykonywany raz na tydzień lub co 2 tygodnie. Po 

oczyszczeniu ranę ocenia się pod względem głębokości, wielkości oraz obecności cech infekcji. Dodatni 

wynik badania bakteriologicznego skorelowany z obrazem klinicznym może świadczyć o wystąpieniu 

zakażenia. Dzięki powyższej metodzie uzyskuje się szereg korzyści, które obejmują usunięcie tkanki 

martwiczej/martwicy rozpływowej oraz zgrubienia, umożliwienie pełnej inspekcji położonych niżej 

tkanek, a także wspomaganie drenażu wydzielin lub ropy oraz lepsze gojenie się zmiany [10]. 

Opracowanie chirurgiczne choć stanowi standardową technikę wzorcową jest procedurą inwazyjną 

dlatego też w pewnych sytuacjach mogą być zalecane inne metody leczenia. 

4.2. Dobór opatrunku 

Celem opatrunku powinno być stworzenie wilgotnego środowiska, które sprzyja ziarninowaniu, 

procesom autolitycznym, angiogenezie i szybszej migracji komórek naskórka przez podstawę rany. 

Wybrany okład powinien również odpowiednio radzić sobie z nadmiarem wysięku z rany. Dostępna 

jest szeroka gama rodzajów opatrunków, lecz obecnie brakuje wystarczających danych, aby polecić 

konkretny rodzaj [11]. 

4.3. Zabiegi naczyniowe 

U ponad 55% chorych na cukrzycę występują zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych wywołane 

miażdżycą, które zwiększają ryzyko powstania owrzodzenia i utraty kończyny. Zastosowanie zabiegów 

naczyniowych może pozwolić na znaczne ograniczenie liczby amputacji wśród chorych na cukrzycę 

[12]. W drugiej połowie XX wieku w środowisku medycznym zaczęto kłaść coraz większy nacisk na 

procedury, które mogłyby pomóc w zachowaniu niedokrwionej stopy. Angioplastykę początkowo 

opisał radiolog Charles Dotter w 1964 roku. W styczniu tego samego roku z powodzeniem rozszerzył 

powierzchowną tętnicę udową u 82-letniego pacjenta. Pod koniec XX wieku technika angioplastyki 

rozwinęła się jeszcze bardziej co umożliwiło przywrócenie krążenia tętnic dystalnych aż do tętnic stóp. 

Stwierdzono ponadto, że jest to bezpieczna i skuteczna metoda ratowania kończyny u pacjentów z 

cukrzycą [13]. 

Jeżeli u chorego pojawiają się objawy wskazujące na ciężkie niedokrwienie takie jak: ochłodzenie i 

bladość stóp, obniżenie pulsu czy obecność martwicy, należy podjąć próbę rewaskularyzacji kończyny. 
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Celem zabiegu jest zachowanie kończyny poprzez wyleczenie zaburzenia troficznego. Oprócz 

niedokrwienia krytycznego wskazaniem względnym do rewaskularyzacji jest chromanie przestankowe. 

Przy kwalifikacji pacjenta do zabiegu należy wziąć pod uwagę obecność drożnego naczynia, do którego 

zostanie doprowadzona krew oraz obecność żyły, która zostanie użyta do przeszczepu. Ważna jest także 

ocena rozległości martwicy, która zajmując zbyt duży obszar stopy wiązałaby się z brakiem 

skuteczności zabiegu [14]. Istotną rolę odgrywa kolejność podejmowanych zabiegów- przy martwicy 

wilgotnej w pierwszej kolejności wskazane jest intensywne ogólne i miejscowe leczenie infekcji, a 

następnie wykonanie rewaskularyzacji. Natomiast w wypadku martwicy suchej najpierw zaleca się 

rewaskularyzację, a dopiero potem amputację [15]. Należy pamiętać, że korzyści zabiegu powinny 

przewyższać ryzyko, dlatego też jest on przeciwwskazany u pacjentów obłożnie chorych, z zagrażającą 

życiu sepsą oraz rozległą martwicą mięśni [12]. Wyróżnia się dwie techniki rewaskularyzacji: otwartą 

oraz wewnątrznaczyniową. Leczenie endowaskularne jest zalecane przy mniejszych zmianach 

obejmujących niewielki odcinek tętnicy, znajdujący się w naczyniach o większym świetle. Otwarte 

zabiegi wykonuje się przy zmianach o różnym typie, lokalizacji czy stopniu zaawansowania. Bardziej 

trwałe efekty są osiągane podczas wykonywania otwartych operacji, jednakże warto zaznaczyć, że 

śmiertelność w przypadku tego typu zabiegów jest nieco wyższa w porównaniu do zabiegów 

śródnaczyniowych [14]. Dlatego też wybór odpowiedniej metody jest indywidualny dla każdego 

pacjenta po ocenie: jego stanu ogólnego, chorób towarzyszących oraz analizie budowy tętnicy i 

lokalizacji znajdujących się w niej zmian [15]. Pomocną metodą obrazowania w przypadku 

rewaskularyzacji jest angiografia [12]. 

Nową koncepcją w stosunku do rewaskularyzacji z krążenia obocznego, która została ostatnio 

zbadana w celu osiągnięcia lepszego wyniku po procedurze rewaskularyzacji, jest koncepcja 

angiosomu. Opiera się ona na hipotezie, że powierzchnia kończyny dolnej jest zaopatrywana przez 

tętnice poniżej stawu kolanowego lub tętnice podudzi odpowiadające obszarom stopy. Istnieją 

ograniczone i sprzeczne dowody sugerujące, że procedury rewaskularyzacji ukierunkowane na 

angiosomy poprawiają gojenie się ran i ratowanie kończyn [16]. Rozsądne wydaje się celowanie w 

angiosom, jeśli jest to wykonalne. Nie jest to jednak zawsze możliwe, na przykład z powodu okluzyjnej 

choroby dotykającej odpowiednią tętnicę zaopatrującą. W celu uzyskania dłuższej drożności naczyń po 

zabiegu stosuje się heparynę niefrakcjonowaną, drobnocząsteczkową, doustne antykoagulanty lub kwas 

acetylosalicylowy. O wyborze leku i czasie stosowania decydują stan naczyń krwionośnych i przebieg 

pooperacyjny [17].  

4.4. Biochirurgia- larwoterapia 

Skuteczne leczenie nadżerek i owrzodzeń na podłożu stopy cukrzycowej w dużej mierze zależy od 

regularnego oczyszczania rany oraz zapobieganiu infekcjom, co przyśpiesza proces gojenia. Podczas 

zabiegu chirurgicznego usuwa się martwiczą tkankę, jednakże metoda ta jest bolesna i nieprecyzyjna, 
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ponieważ trudno jest odróżnić i oddzielić nekrotyczną tkankę od zdrowej [18]. Dlatego też poszukuje 

się innych, skuteczniejszych terapii. Jedną z nich okazuje się być larwoterapia.  

Metoda ta zwana także biochirurgią polega na punktowym wprowadzeniu żywych organizmów do 

rany pacjenta w pełni kontrolowanym procesie. W tym celu stosuje się szczegółowo wyselekcjonowane 

gatunki larw, które poddawane są dokładnemu przygotowaniu i dogłębnej kontroli mikrobiologicznej 

[19]. Najpowszechniej stosowane są larwy Lucilia sericata, znane pod polską nazwą jako padlinówka 

skórnica.  

W Polsce dostępne są dwie formy larwoterapii. W metodzie otwartej larwy umieszczone są 

bezpośrednio na ranie i przykryte opatrunkiem. Uważa się, że larwy aplikowane w tej formie są bardziej 

skuteczne. W formie zamkniętej larwy umieszcza się w małej torebce z miękkiej siateczki, którą 

przykłada się do rany. Jest to metoda łatwiej akceptowana przez chorych obawiających się pełzających 

organizmów. Może być stosowana u osób bardzo wrażliwych na ból, ponieważ larwy nie pełzają 

bezpośrednio po powierzchni tkanek, jednakże jest ona mniej efektywna i może wymagać większej 

liczby aplikacji [20]. 

Wykorzystanie larw owadów do celów medycznych nie jest niczym nowym. Najstarsze dokumenty 

dotyczące larwoterapii pochodzą ze starożytności, a pierwsze publikacje naukowe pochodzą z XVI 

wieku, kiedy to francuski chirurg Ambroise Paré opisał kolejne etapy gojenia się dużych, powojennych 

ran [21]. J. F. Zacharias i J. Jones byli pionierami klinicznego zastosowania larwoterapii podczas 

amerykańskiej wojny secesyjnej [22]. W późniejszych latach, opracowanie sterylnej i przemysłowej 

metody hodowli larw doprowadziło do powszechnego zastosowania tej alternatywnej metody w 

warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych [19] W połowie XX wieku zmniejszyło się wykorzystanie 

żywych organizmów z powodu pojawienia się antybiotyków i postępów w leczeniu ran z 

wykorzystaniem interwencji chirurgicznych. Wzrost liczby antybiotykoopornych szczepów bakterii 

sprawił, że terapia larwalna coraz częściej zyskuje zastosowanie. W 2004 r. Amerykańska Agencja 

Żywności i Leków zatwierdziła larwoterapię jako jedną z metod przeznaczoną do leczenia ran 

przewlekłych [21]. 

Biochirurgia wykorzystuje zjawisko trawienia zewnętrznego występujące u larw. Leczniczy efekt 

larwoterapii bazuje na trzech głównych mechanizmach: 

• Usunięcie martwiczej tkanki z rany 

• Działanie przeciwbakteryjne 

• Stymulacja procesów ziarninowania i gojenia. 

 

Larwy poprzez wydzielanie enzymów trawiennych upłynniają nekrotyczną tkankę i w takiej formie 

ją wchłaniają. Produkując czynniki bakteriostatyczne larwy zapewniają dekontaminację rany oraz 

ochronę przeciwbakteryjną także przeciwko szczepom lekoopornym. Dodatkowo wykazano, że larwy 

produkują amoniak, który podwyższa pH środowiska rany, tym samym hamując rozwój bakterii. 

Cytokiny wytwarzane przez larwy stymulują takie procesy jak: migracja fibroblastów czy synteza 
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kolagenu. Ponadto podrażnienie tkanek poprzez pełzające organizmy, także przyśpiesza proces gojenia 

się ran [23]. 

 Wiele badań klinicznych dowodzi, że larwoterapia nie jest szkodliwa i nie powoduje żadnych 

poważnych powikłań. Wykazano, że larwy skutecznie usuwały wysięk bez uszkadzania przyległych 

zdrowych tkanek. Liczne przykłady wskazują na skrócenie czasu gojenia się ran, w porównaniu do 

leczenia konwencjonalnymi metodami [19]. 

Bardzo częstym zjawiskiem w kontekście larwo terapii jest strach przed dopuszczeniem żywych 

organizmów do części swojego ciała, odczuwany zarówno przez pacjentów jak i ich terapeutów. Ten 

niepokój zwykle wynika z niewiedzy o skuteczności tej metody popartej licznymi badaniami. Szerzenie 

edukacji o tej metodzie, może przyczynić się do uzyskania coraz to lepszych wyników terapeutycznych 

przez wielu pacjentów [19]. 

4.5. Hiperbaryczna terapia tlenowa 

Oprócz konwencjonalnej terapii podstawowej istnieją metody terapii adiuwantowej, takie jak 

hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT) stosowana w leczeniu ran w zespole stopy cukrzycowej. 

Czasami jest to jedyna metoda terapeutyczna, która pozwala na uniknięcie amputacji kończyn, gdy inne 

dostępne techniki leczenia zawiodły [24]. Tlen jest czynnikiem niezbędny w procesie gojenia ran, w 

szczególności ze względu na jego udział w proliferacji komórek, syntezie kolagenu, reepitalizacji i 

obronie przed bakteriami [25]. Tlen hiperbaryczny (HBOT) jest podawany w specjalnej komorze 

ciśnieniowej, w której pacjent oddycha 100% tlenem lub mieszanką gazów o zawartości tlenu 

zbliżającej się do 100%, przy ciśnieniu powyżej 1 atmosfery. Zastosowanie terapii hiperbarycznej, 

szczególnie w sytuacji drastycznego obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach, wpływa na jego 

wzrost w niedotlenionych obszarach. Taki stan może utrzymać się do 6 godzin po ekspozycji [26,27].  

Po raz pierwszy hiperbaryczna terapia tlenowa została zdefiniowana jako forma leczenia przez 

Gotlieba w 1977 roku. Natomiast pierwsze badania nad zastosowaniem HBOT w leczeniu zespołu stopy 

cukrzycowej zostały przeprowadzone przez Harta w 1979 roku. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego 

Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (ECHM) z 7. Europejskiej Konferencji Zgodności (Lille, Francja, 

2004), zespół stopy cukrzycowej jest obecnie wskazaniem do leczenia w komorze hiperbarycznej. 

Dodatkowo zabiegi HBOT w Polsce są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), przy 

wykonaniu maksymalnie do 30 ekspozycji [27]. 

Liczne badania wykazały skuteczność tej terapii. Przegląd Cochrane z 2015 roku, w którym zebrano 

dane z 10 randomizowanych badań (RCT), zarejestrował znaczący wzrost gojenia ran po 6 tygodniach 

od zastosowania HBOT [25]. Badanie retrospektywne przeprowadzone przez zespół A. Erdogan’a 

wykazało, że zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej wpłynęło na zwiększenie poziomu skuteczności 

w gojeniu się owrzodzeń u pacjentów z ranami stopnia 3. i 4 według klasyfikacji Wagnera. Nie 

wykazano natomiast różnic w gojeniu się ran 2 i 5. stopnia w grupie pacjentów, u których zastosowano 

HBOT, oraz w grupie, której nie poddano terapii. Ponadto zespół M. Jira  w swoim badaniu 
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zaobserwował znaczne zmniejszenie obszaru rany po dziesiątej sesji HBOT wśród pacjentów z 

przewlekłymi zmianami stopy (stopień 2, 3 lub 4 wg Wagnera). Całkowite wyleczenie nastąpiło u 70% 

pacjentów po zastosowaniu 20 sesji HBOT. Amputację odnotowano u 25% pacjentów [28]. 

Negatywne ogólnoustrojowe skutki tlenoterapii hiperbarycznej wynikają głównie z 

nieprawidłowego działania dedykowanego sprzętu, ustawienia niewłaściwych parametrów leczenia, 

zbyt wysokich wartości ciśnienia (powyżej 3 ATA) lub nieprzestrzegania procedur operacyjnych, co 

prowadzi do zwiększonej częstości występowania tachyarytmii komorowych, znacznego spadku 

częstości akcji serca, występowanie objawów choroby dekompresyjnej i bólu ucha. Do głównych 

przeciwwskazań dotyczących leczenia w komorach hiperbarycznych należą: zatorowość płucna, 

nadciśnienie tętnicze, epizody hipoglikemii, zgłaszane drgawki, obecność rozrusznika serca i 

klaustrofobia [27]. 

4.6. Terapie oparte na wykorzystaniu energii 

Terapie te wykorzystują technologię zewnętrznie stymulującą wzrost wewnątrz ran. Badane są 

obecnie metody obejmujące: stymulację elektryczną, terapię falami uderzeniowymi, terapię 

elektromagnetyczną, terapię laserową i fototerapię. 

Stymulacja elektryczna pomaga w gojeniu się ran, ponieważ sprzyja angiogenezie, syntezie kolagenu 

i migracji keratynocytów poprzez uwalnianie kilku czynników, w tym czynników wzrostu naczyń, 

czynnika 1α indukowanego hipoksją (HIF-1α) i VEGF w przypadku niedokrwiennych DFU [25]. 

Uważa się, że pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi (ESWT) stymuluje gojenie ran dzięki  

promowaniu angiogenezy poprzez VEGF i śródbłonkowe syntazy tlenku azotu. Sugeruje się również, 

że ESWT wzmacnia odpowiedź immunologiczną i proliferację fibroblastów [29]. Terapeutyczny 

rezonans elektromagnetyczny stymuluje lokalnie i aktywuje fizjologiczne gojenie poprzez czynniki 

zmniejszające stres oksydacyjny i stan zapalny, a także zwiększając proliferację komórek 

odpowiedzialnych za naprawę ran. Laseroterapia sprzyja zmniejszeniu stanu zapalnego, angiogenezie i 

produkcji elementów macierzy pozakomórkowej. W szczególności stwierdzono, że laseroterapia CO2 

znacznie zmniejsza obciążenie bakteryjne ran. Fototerapia wywołuje reakcje fotochemiczne, które 

prowadzą do szybkiego wzrostu komórek, jak i ich metabolicznej aktywności, rozszerzenia naczyń i 

angiogenezy, co może skutkować szybszym gojeniem się ran. Metody te jednak wymagają dalszych 

badań, gdyż nie ma obecnie wystarczających dowodów jakościowych, aby zalecić jakąkolwiek z tych 

terapii [25]. 

 Amputacje 

Mimo postępu w medycynie liczba wykonywanych amputacji utrzymuje się wciąż na wysokim 

poziomie. Wysoki współczynnik związany jest z wydłużaniem się średniej długości życia oraz 

wzrostem liczby chorych na cukrzycę. W przebiegu leczenia zespołu stopy cukrzycowej  czterokrotnie 

zwiększa się wystąpienie przewlekłego obwodowego niedokrwienia kończyn. Krytyczne niedokrwienie 
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kończyn występuje u 42% pacjentów z rozpoznana cukrzycą. Dlatego też  International working group 

on diabetic food stwierdziło, że tylko wczesne wdrożenie specjalistycznego leczenia może zapobiec aż 

75-90% przypadkom amputacji kończyn i zmniejsza liczbę hospitalizacji z powodu ZSC o 30% [30]. 

   Wnioski 

Zespół stopy cukrzycowej stanowi problem dla rosnącej populacji pacjentów z cukrzycą na całym 

świecie. Wszelkie zaniedbania w leczeniu ran w przebiegu ZSC mogą prowadzić do bardzo poważnych 

powikłań, a w najgorszym przypadku do amputacji kończyn. Ze względu na niską świadomość 

społeczną w tym obszarze bardzo często pacjenci szukają pomocy zbyt późno, gdy owrzodzenie i 

zniszczenie głębokich tkanek wystąpiło już wraz z innymi zaburzeniami neurologicznymi. W tak 

zaawansowanych przypadkach poszukuje się nowych technologii, które są podstawą innowacyjnych 

metod terapeutycznych medycyny fizykalnej. 

Słowa kluczowe:  

cukrzyca, zespół stopy cukrzycowej, leczenie ran 

Keywords: 

diabetes, diabetic foot syndrome, wound care 
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Abstrakt 

Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia, AML) jest najczęstszą ostrą białaczką u 

dorosłych. Spowodowana jest nowotworowym rozrostem w szpiku komórek prekursorowych krwi. 

Leczenie jest dostosowywane indywidualnie do kondycji zdrowotnej pacjenta. Standardowo chorych 

kwalifikuje się do chemioterapii intensywnej, która jednak ciągnie za sobą działania niepożądane. 

Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych (ang. allogenic heamtopoetic stem cell 

transplantation, allo-HSCT) jest poremisyjną terapią konsolidacyjną i stanowi skuteczną metodę 

leczenia pacjentów z AML, szczególnie gdy rodzeństwo jest zgodne w układzie HLA. 30% do 80% 

pacjentów po przeszczepie doświadcza nawrotów choroby. Ratunkiem dla nich może okazać się terapia 

łącząca leki lenalidomid i azacytydynę. Reakcja przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. graft-versus-

host disease, GvHD) po allo-HSCT może być niwelowana przez zastosowanie limfocytów T dawcy 

specyficznych względem komórek nowotworowych. Immunoterapia jest metodą pomocniczą w 

leczeniu AML, przede wszystkim po nawrocie choroby. Dla takich osób wskazany jest przede 

wszystkim gemtuzumab ozogamycyny. Najnowsze osiągnięcia w terapii celowanej AML obejmują 

preparaty takie jak inhibitory FLT3 czy inhibitory IDH, które ukierunkowane są na modyfikacje 

epigenetyczne. Wykorzystanie niektórych z klas tych środków stanowi obiecującą alternatywę w 

procesie leczenia pacjentów chorych na AML, którzy nie kwalifikują się do standardowej 

chemioterapii.   

English Abstract 

Acute myeloid leukemia (AML) is the most common acute leukemia in adults. It is caused by 

cancerous growth in the bone marrow of blood precursor cells. Its treatment is adjusted individually to 

the patient's health condition. Usually patients qualify for intensive chemotherapy, which, however, 

causes side effects. Allogenic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) - a post-

consolidation therapy - is an effective treatment for AML patients, especially when siblings are HLA-

matched. 30% to 80% patients after transplantation experience relapse. Therapy combining 

lenalidomide and azacitidine may be a rescue for them. The graft-versus-host disease (GvHD) after allo-
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HSCT can be suppressed by the use of tumor-specific donor T cells. Immunotherapy is an auxiliary 

method in the treatment of AML, especially after relapse. For these patients gemtuzumab ozogamycin 

is primarily indicated. The latest developments in targeted AML therapy include drugs such as FLT3 

inhibitors or IDH inhibitors that target epigenetic modifications. The use of some classes of these 

substances is a promising alternative in the treatment of AML patients who are not eligible for standard 

chemotherapy. 

1. Wstęp 

Szacuje się, iż ostra białaczka szpikowa stanowi około 80% ostrych białaczek u dorosłych. 

Translokacje chromosomalne oraz mutacje w genach biorących udział w proliferacji i różnicowaniu 

komórek układu krwiotwórczego prowadzą do gromadzenia się słabo zróżnicowanych komórek 

szpikowych. AML jest chorobą wysoce niejednorodną. Pacjentów można podzielić na grupy od 

niskiego przez pośrednie do wysokiego ryzyka [1], zaś efekty leczenia wahają się od zgonów w kilka 

dni po rozpoczęciu terapii do uzyskania całkowitej remisji [2]. Klasyczne leczenie AML obejmuje 

chemioterapię i jest złożone z trzech faz: indukcji remisji, konsolidacji (utrwalenia) remisji oraz leczenia 

poremisyjnego [3]. Jedną z metod leczenia jest również przeszczep szpiku kostnego, stosowany głównie 

u pacjentów z grup pośredniego i wysokiego ryzyka. Poniższy przegląd zawiera zestawienie 

najważniejszych metod leczenia ostrej białaczki mieloblastycznej włączając w to immunoterapię, 

terapię celowaną oraz najnowsze odkrycia w zakresie terapii eksperymentalnych. 

2. Ogólny zarys schematu terapii   

Leczenie ostrej białaczki szpikowej dostosowywane jest indywidualnie, odpowiednio do grupy 

ryzyka opartej na mutacjach genetycznych oraz do cech pacjenta w tym do wieku i chorób 

współistniejących. Proces terapeutyczny powinien odbywać się w ośrodkach zapewniających 

wielowymiarowe zaplecze, to jest na oddziałach mających dostęp do diagnostyki cytogenetycznej i 

molekularnej oraz przystosowanych do intensywnego leczenia. W odróżnieniu do nowotworów litych, 

radioterapia i resekcja chirurgiczna nie odgrywają znaczącej roli w leczeniu tej jednostki chorobowej.  

W przypadku podejrzenia szczególnej postaci AML - ostrej białaczki promielocytowej (ang. acute 

promyelocytic leukemia, APL) lub stwierdzenia bardzo dużej liczby białych krwinek należy zastosować 

natychmiastowe ratunkowe leczenie. W pierwszym przypadku niezwłocznie rozpoczyna się leczenie 

kwasem all-trans retinowym (ang. all-trans retinoic acid, ATRA). W sytuacji dużej leukocytozy (WBC 

>100x109/L) należy zastosować leczenie cytoredukcyjne. Polega ono na podaniu hydroksykarbamidu 

lub w przypadku problemów z przełykaniem, dożylnie lub podskórnie cytorabiny lub daunorubicyny 

[3]. Badania dowodzą, że zastosowanie leukaferezy nie zmniejsza śmiertelności, dlatego też nie jest ona 

obecnie zalecana [4]. Skuteczna terapia AML opiera się głównie na chemioterapii. W zależności od 

intensywności leczenia dzieli się ją na dwie kategorie: intensywną i nieintensywną [3]. 
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Chemioterapia intensywna złożona jest z trzech faz: indukcji remisji, konsolidacji remisji i leczenia 

poremisyjnego.  

2.1.Indukcja remisji 

Pacjent przez około 4 tygodnie jest leczony w warunkach szpitalnych co pozwala lekarzom na jego 

stałą obserwację pod kątem działań niepożądanych. Standardowy schemat leczenia obejmuje podawanie 

dwóch leków: cytarabiny przez 7 dni i leku z grupy antracyklin (idarubicyny lub daunorubicyny) przez 

3 dni (cykl 7+3). Ostatnie badania wykazały, że dodanie trzeciego leku - gemtuzumabu ozogamycyny 

w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną, wydłuża o 20% 6-letni czas przeżycia pacjentów. Inne 

badania dowodzą, że nową opcją terapeutyczną w sytuacji wystąpienia działań niepożądanych podczas 

standardowego cyklu 7+3, jest zastosowanie CPX-351. Jest to lek liposomalny zawierający cytarabinę 

i daunorubicynę w stosunku 5:1 co pozwala na uzyskanie ich wysokiego stężenia i osiągnięcie synergii 

ich działania [2, 5]. U pacjentów z wykrytą mutacją genu FLT3 stosowana jest midostauryna. 

Najnowszymi lekami stosowanymi u pacjentów z mutacją IDH1 oraz IDH2 są odpowiednio ivosidenib 

i enasidenib, których skuteczność została potwierdzona badaniami [6]. 

2.2.Konsolidacja remisji 

Celem tego etapu jest likwidacja komórek nowotworowych, które przetrwały w liczbie 

niewykrywalnej przez podstawowe badania, a dającej się zauważyć dopiero za pomocą cytometrii 

przepływowej lub metod molekularnych. Leczenie polega na podawaniu cytarabiny w wysokich 

dawkach w kilkudniowych cyklach powtarzanych co miesiąc od trzech do czterech razy. Dokładny 

schemat terapii jest uzależniony od określonej grupy ryzyka chorych. Pacjenci nie muszą zostawać w 

szpitalu po otrzymanym leczeniu [5]. 

2.3.Leczenie poremisyjne  

Ma ono na celu utrwalenie stanu remisji i zapobieganie nawrotom choroby. Także jest zróżnicowane 

w zależności od poszczególnych grup ryzyka. W sytuacji korzystnego ryzyka zaleca się kilka cykli 

cytarabiny w wysokiej dawce i monitorowanie choroby resztkowej. U chorych w grupie pośredniego i 

niekorzystnego ryzyka zalecaną strategią jest przeszczepienie szpiku [5, 6]. 

Chemioterapia nieintensywna, która obejmuje metody mniej agresywne jest skierowana głównie do 

pacjentów w podeszłym wieku oraz do pacjentów obarczonych chorobami współistniejącymi, których 

stan zdrowotny nie pozwala na zastosowanie konwencjonalnej chemioterapii. Alternatywne możliwości 

leczenia obejmują np. środki hipometylujące takie jak azacytydyna. Można także zastosować leki 

oddziałujące na układ odpornościowy jak lenalidomid, czy czynniki wzrostu zwiększające liczbę 

erytrocytów. U niektórych pacjentów można wykorzystać chemioterapię z zastosowaniem niskiej dawki 

cytarabiny [5, 7]. 
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3.Transplantacja szpiku  

Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych (ang. allogenic hematopoetic stem cell 

transplantation, allo-HSCT) należy do poremisyjnych terapii konsolidacyjnych i stanowi skuteczną 

metodę leczenia u pacjentów z ostrą białaczką szpikową [8]. Efekt terapeutyczny zostaje osiągnięty za 

pomocą towarzyszącej HSCT reakcji przeszczep-przeciw-białaczce (ang. graft-versus-leukemia, GVL). 

Wyniki badań sugerują, że allo-HSCT wykazuje znaczącą przewagę w odniesieniu do przeżycia bez 

nawrotów (ang. relapse-free survival, RFS) i przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) w 

porównaniu ze stosowaną chemioterapią lub przeszczepem autogenicznym, szczególnie u pacjentów z 

grupy niekorzystnego ryzyka cytogenetycznego [9]. Należy jednak wspomnieć, iż przeszczep 

krwiotwórczych komórek macierzystych jest znacznie bardziej toksyczny niż chemioterapia i leczenie 

immunosupresyjne. Dlatego też jest wskazany tylko w przypadkach, w których czas przeżycia i jakość 

życia przewyższają leczenie inne niż HSCT [8,10]. 

Od czasu pierwszego doniesienia o udanym przeszczepie szpiku kostnego w 1957 roku, liczba 

pacjentów otrzymujących allo-HSCT stale rośnie. Dodatkowo ponad jedna trzecia HSCT na całym 

świecie, wykorzystywana jest jako terapia w leczeniu AML. Autogeniczne przeszczepienie szpiku, 

uważane za alternatywę dla allo-HSCT w postępowaniu poremisyjnym, stanowi mniej niż 3% terapii 

leczniczych w przebiegu AML [8]. 

Wskazaniem do wykonania allogenicznego HSCT są pacjenci z AML w pierwszej pełnej remisji 

(ang. first complete remission, CR1), którzy pozostają dodatni w stosunku do minimalnej choroby 

resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD), ze względu na istniejące ryzyko nawrotu 

hematologicznego. Dotyczy to również sytuacji po zastosowaniu chemioterapii konsolidacyjnej. Allo-

HSCT, szczególnie przeszczep dopasowany do układu HLA, jest zalecanym rodzajem terapii po remisji 

u pacjentów z AML z grupy wysokiego ryzyka w CR1. Udokumentowano również znaczący wzrost 

RFS i OS przy zastosowaniu allo-HSCT dopasowanego do HLA w przypadku pacjentów z AML z grupy 

o pośrednim ryzyku [9, 10]. 

Autogeniczny HSCT jest rozważany u pacjentów z AML z grupy korzystnego ryzyka lub 

pośredniego ryzyka w pierwszej całkowitej remisji. Wskazania do HSCT u pacjentów w wieku >65 lat 

powinny zostać dokładnie ocenione, a także należy wziąć pod uwagę choroby współistniejące oraz 

funkcję narządów [10]. 

Do niekorzystnych czynników prognostycznych dla HSCT należą między innymi liczba białych 

krwinek WBC ≥20 000/μl w momencie rozpoznania, klasyfikacja FAB: M0, M6 lub M7 czy pacjent z 

grupy pośredniego oraz niskiego ryzyka cytogenetycznego. Molekularne czynniki ryzyka również 

powinny zostać uwzględnione we wskazaniach do HSCT, szczególnie jeśli pacjent wykazuje 

prawidłowy kariotyp [10]. 

Badania wykazały, że przeszczep od rodzeństwa zgodnego w HLA (ang. matched sibling donor, 

MSD) pozostaje preferowaną metodą u pacjentów z AML w CR1. Przeszczep od dawcy 
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haploidentycznego (haplo-HSCT), czyli spokrewnionego, który ma tylko połowę identycznych 

antygenów układu zgodności tkankowej z biorcą, skutkuje podobnymi wynikami do MSD i można go 

uznać za ważną alternatywną terapię po remisji [9]. 

W przeciwieństwie do allo-HSCT, autogeniczny przeszczep szpiku i chemioterapia konsolidacyjna 

związane są z niższą śmiertelnością bez nawrotu choroby (ang. non-relapse mortality, NRM), brakiem 

niekorzystnej reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi i lepszą długoterminową jakością życia. Jednak 

oba skutkują zwiększonym ryzykiem nawrotu białaczki [11]. 

Prawdopodobieństwo długoterminowego przeżycia u pacjentów z nawrotem choroby wkrótce po 

HSCT wynosi poniżej 20%.  Minimalna choroba resztkowa oraz monitorowanie chimeryzmu po 

zastosowaniu HSCT posiada dużą wartość predykcyjną w przypadku zbliżającego się nawrotu i 

powinno być częścią rutynowej obserwacji u pacjentów z AML. Znaczna liczba badań wykazała, że 

zapobiegawcza infuzja limfocytów dawcy w oparciu o wspomniane czynniki, a także u pacjentów z 

AML o wysokim ryzyku nawrotu, może skutecznie zapobiec nawrotom [8]. 

4.Immunoterapia  

Pozytywne wyniki leczenia allogenicznym przeszczepem komórek macierzystych ostrej białaczki 

szpikowej wskazują na słuszność wprowadzania immunoterapii do standardów leczenia AML. Niemniej 

jednak, obecnie, jedynym lekiem o udowodnionej skuteczności pozostaje gemtuzumab ozogamycyny - 

preparat, którego komponenta cytostatyczna dołączona jest do przeciwciała monoklonalnego anty-

CD33 [12]. W różnych fazach badań klinicznych pozostają immunoterapeutyki skierowane przeciwko 

antygenom komórkowym lub immunologicznym punktom kontrolnym.  

 CD33 jest receptorem wiążącym kwas sialowy i antygenem różnicowania szpiku 

nadeksprymowanym w 90% blastów białaczkowych. Jest on celem dla terapii lekami cytotoksycznymi 

skoniugowanymi z przeciwciałami z powodu, iż jest on endocytozowany. W związku z powyższym, w 

2000 roku, w połączeniu z kalicheamycyną (środkiem cytotoksycznym skierowanym przeciwko DNA), 

został zatwierdzony do terapii AML, po czym wycofany z uwagi na istotne zwiększanie incydentów 

zakrzepicy żył wątrobowych i śmiertelności. Od 2017 roku jest środkiem wskazanym do stosowania u 

pacjentów z dodatnim CD33, u których nastąpił nawrót choroby bądź którzy nie kwalifikują się do 

innych typów intensywnej chemioterapii [13]. Innym koniugatem przeciwciała monoklonalnego i leku 

cytotoksycznego, będącym w fazie badań klinicznych jest vadastuximab talirine, którego skuteczność 

w badaniach przedklinicznych wykazana została przede wszystkim wobec lekoopornej AML [14].  

 Poza CD33, wyznaczono wiele innych potencjalnych celów terapeutycznych w immunoterapii 

AML. Jednym z nich jest CD123, którego nadekspresja jest motorem proliferacji AML i pozostaje 

związana z niższymi wskaźnikami całkowitej remisji i słabymi wskaźnikami przeżycia. Wśród leków, 

których pozytywne działania wykazano w badaniach klinicznych I/II fazy in vitro, wskazać można 

SGN-CD123A, koniugat anty-CD123-PBD i IMGN632, koniugat przeciwciała ze środkiem alkilującym 

pseudodimerem indolinobenzodiazepiny (IGN) [15]. 
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 Receptor CTLA-4 (CD152) na komórkach T hamuje dojrzewanie i różnicowanie komórek T, 

konkurując z receptorem kostymulującym CD28 dla CD80 (B7.1) i CD86 (B7.2) na komórkach 

prezentujących antygen. W AML badania wykazały zwiększoną ekspresję CD80 i CD86, co było 

związane z gorszym rokowaniem i wyższym odsetkiem nawrotów. W I fazie badań klinicznych nad 

ipilimabem (anty-CTLA-4) po allo-HSCT, u 5 pacjentów odnotowano całkowitą remisję. Najczęstszymi 

działaniami niepożądanymi leczenia były GvHD wątroby i przewodu pokarmowego, zdarzenia 

związane z odpornością, takie jak zapalenie płuc i zapalenie jelita grubego oraz małopłytkowość. 

Badania pokazały, że po przeszczepie, dochodzi do zmniejszenia ekspresji haplotypu HLA komórek 

białaczkowych, co prowadzi do unikania limfocytów T, zaś limfocyty dawcy mają zwiększoną ekspresję 

receptorów punktów kontrolnych. Te zmiany immunogenne mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego 

hamowanie CTLA-4 po allogenicznym HSCT może być skuteczne w zmniejszaniu ryzyka nawrotu [16]. 

Sygnalizacja PD-1 / PD-L1 w warunkach fizjologicznych służy deeskalacji aktywacji komórek T po 

włączeniu receptora komórek T / MHC i aktywacji CD28. Wstępne wyniki badania fazy II 

podtrzymującego niwolumabu u pacjentów z wysokim ryzykiem AML, którzy osiągnęli CR po 

chemioterapii indukcyjnej i konsolidacyjnej, wykazały obiecujące wyniki, przy odsetku 6 i 12 miesięcy 

CR odpowiednio 79% i 71% [17]. Obecnie istnieje kilka prób klinicznych dotyczących inhibitorów PD-

1 w skojarzeniu z ipilimumabem lub środkami hipometylującymi u pacjentów z MDS i AML na różnych 

etapach choroby.  

5.Terapia celowana  

Gwałtowny rozwój metod diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej zaobserwowany w ostatnich 

latach doprowadził do niezwykłych postępów w obszarze zrozumienia leukemogenezy. Aberracje 

typowo występujące w AML wykrywane dzięki zastosowaniu sekwencjonowania nowej generacji 

stanowią potencjalne cele najnowszych terapii [18]. W kwietniu 2017 roku US Food and Drug 

Administration (FDA) zaaprobowało wykorzystanie w terapii AML 4 nowych preparatów, spośród 

których tylko jeden jest tradycyjnym preparatem cytotoksycznym [19]. 

Znaczącym przełomem w terapii celowanej AML jest zatwierdzenie stosowania midostauryny w 

przypadku wykrycia mutacji FLT3, która to występuje u ponad 30% pacjentów z AML, zaś 

konstytutywnie FLT3 ulega ekspresji na komórkach białaczkowych u 70–100% chorych [20, 21]. W 

2017 roku opublikowano wyniki randomizowanego badania  z udziałem 717 dorosłych pacjentów z 

AML i współistniejącą mutacją FLT3, którego schemat polegał na stosowaniu midostauryny bądź 

placebo w połączeniu ze standardową intensywną chemioterapią indukcyjną „7 + 3” oraz czterema 

cyklami cytarabiny w wysokich dawkach (HiDAC) jako terapii konsolidacyjnej. Dla każdej z osób 

poddanych badaniu zaplanowano również roczną terapię podtrzymującą, odpowiednio midostauryną 

lub placebo. Połączenie nowoczesnego preparatu celowanego z intensywną chemioterapią znacznie 

poprawiło czas przeżycia u młodszych dorosłych z AML skorelowaną z mutacją FLT3. Mediana czasu 

przeżycia pacjentów otrzymujących midostaurynę wyniosła 74,7 miesiąca, natomiast w grupie 
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stosującej placebo 25,6 miesiąca. Zaobserwowano szczególnie korzystną odpowiedź na terapię 

midostauryą u osób, które zostały poddane przeszczepowi komórek macierzystych szpiku podczas 

pierwszej remisji. Ponadto nie wykazano korelacji między typem mutacji FLT3 a odpowiedzią na 

zastosowaną terapię [22]. 

Obecnie w różnych fazach badań klinicznych znajdują się inhibitory FLT3 drugiej generacji o 

silniejszym działaniu, większej selektywności w hamowaniu kinazy i ulepszonych właściwościach 

farmakokinetycznych [19]. W badaniu przedklinicznym poddano ocenie 5 inhibitorów FLT3 nowej 

generacji, stosując immunoblotting. Wykazano, że gilteritynib przy niewielkiej supresji szpiku, ma 

skuteczność in vitro równą lub większą od pozostałych inhibitorów kinazy tyrozynowej (midostauryna, 

sorafenib, kwizartinib i crenolanib), co pozwala określić go jako lek o prawdopodobnie największym 

potencjale terapeutycznym spośród innych należących do tej grupy [21].  

Mutacje NPM1 występujące u około 25% pacjentów z AML de novo odpowiadają za fundamentalne 

zmiany genetyczne w leukemogenezie. Sugeruje się, że połączenie terapii tretynoiną i trójtlenkiem 

arsenu może indukować celowaną apoptozę komórek wykazujących tę mutację oraz stanowić 

alternatywę dla pacjentów w podeszłym wieku niezdolnych do standardowej chemioterapii [21].  

Aberracja w IDH2 jest wykrywana u 12% pacjentów z AML. Obiecującą aktywność w monoterapii 

w nawrotowej lub opornej na leczenie AML wykazał w najnowszych badaniach enasidenib - selektywny 

inhibitor IDH2 [20]. 

Antagonizacja apoptozy w AML jest powszechnym mechanizmem, u którego podstaw 

leży  nadekspresja białka BCL2, co przyczynia się do oporności na standardową chemioterapię. 

Stosunkowo nowym lekiem, który wykazuje silne działanie przeciw BCL2 jest wenetoklaks. W 

ostatnim czasie rozpoczęto randomizowane próby jego kombinacji z niskimi dawkami cytarabiny lub 

preparatami hipometylującymi ze względu na możliwy potencjał terapeutyczny u osób starszych, którzy 

nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii [19]. 

6. Leczenie nawrotów AML 

Ostra białaczka mieloblastyczna jest związana ze złym rokowaniem i wysokim odsetkiem nawrotów. 

W literaturze opisywanych jest wiele mechanizmów stojących za wznowami tego nowotworu. Są to 

między innymi: mutacje genów skutkujące lekoopornością oraz obecność małych subpopulacji komórek 

białaczkowych zdolnych przetrwać zastosowane leczenie. W powstawaniu nawrotów podkreślana jest 

również rola ewolucji klonalnej z puli preleukemicznych hematopoetycznych komórek macierzystych 

[23]. Prowadzi to do opracowywania zaawansowanych terapii zapobiegających nawrotom AML jak i 

pozwalających minimalizować ich skutki.  

Jedną z nich jest leczenie nawrotów choroby po allogenicznym przeszczepieniu komórek 

macierzystych szpiku. Operacja ta jest najbardziej efektywną z terapii stosowanych w AML [24] przy 

czym 30% do 80% pacjentów doświadcza nawrotu choroby [25]. Ratunkiem dla tych pacjentów może 

okazać się terapia łącząca leki lenalidomid i azacytydynę. Lenalidomid jest lekiem 
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immunomodulującym, o potwierdzonej skuteczności w świeżo zdiagnozowanej AML. Jednak 

podawany po operacji allo-HSCT zwiększa ryzyko rozwoju reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi. 

Badania przeprowadzone na pacjentach po zabiegu allo-HSCT wykazały, iż łączenie lenalidomidu z 

azacytydyną (inhibitorem metylotransferazy DNA) w terapii nawrotów AML powoduje spadek GvHD. 

Jest on obserwowany nawet przy relatywnie wysokich dawkach lenalidomidu [25].  

GvHD może się również rozwinąć po allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych 

w wyniku atakowania przez komórki T dawcy zdrowych komórek chorego. Przeszczep umożliwia 

przedłużenie życia chorych na AML dzięki reakcji limfocytów T dawcy a antygenami na komórkach 

białaczkowych biorcy. Jednocześnie limfocyty T rozpoznają białka na nienowotworowych komórkach 

biorcy, co prowadzi do reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi. Problem ten można rozwiązać w 

wyniku zastosowania limfocytów z ekspresją receptorów komórek T (ang. T-cell receptor, TCR) 

selektywnych względem antygenów białaczkowych. W tym celu opracowano komórki T CD8+ 

specyficzne względem wirusa Epstein-Barr tak aby wyrażały wysokie powinowactwo TCR do antygenu 

guza Wilmsa - WT1. Podanie tych komórek pacjentom po zabiegu allo-HSCT spowodowało u nich 

ustabilizowanie układu odpornościowego, co zapewniło im znacznie lepszą prewencję przez GvHD niż 

w grupie kontrolnej [26].  

U 6% do 10% pacjentów z AML stwierdza się mutację genu dehydrogenazy izocytrynianowej 1 

(IDH1). Mutacja IDH1 (podobnie jak ta w obrębie IDH2) prowadzi do zmian w obrębie alfa-

ketoglutaranu upośledzających hematopoezę. Doustnym, drobnocząsteczkowym inhibitorem 

zmutowanej IDH1 jest iwosydenib (AG-120). W badaniach był on podawany pacjentom z nawrotowym 

lub resztkowym AML w dawce 500 mg dziennie. Prowadzona 28 dni terapia wiązała się ze 

zwiększonym odsetkiem trwałych remisji nowotworu oraz wzrostem ogólnej przeżywalności [27]. 

Alternatywą dla pacjentów, u których stwierdzono mutację IDH1 jest chemioterapia o niskiej 

intensywności w połączeniu z wenetoklaksem. Substancja ta w połączeniu z lekiem hipometylującym 

lub niskimi dawkami cytrabiny realną szansę na ratunek nawet pacjentom z wielokrotnie nawracającym 

AML [28]. 

7.Wnioski 

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować znaczne postępy w rozwoju metod leczenia ostrej 

białaczki szpikowej. Nadal stosowane są konwencjonalne schematy chemioterapii między innymi cykl 

7+3. Stale rośnie liczba pacjentów, u których przeprowadzany jest zabieg allo-HSCT. Dodatkowo dobre 

rokowania patentów po haplo-HSCT wskazują na możliwe zwiększenie liczby przeszczepów - będą one 

uzasadnione nawet w przypadku braku całkowitej zgodności w układzie HLA donora i biorcy. W 

immunoterapii stosowany jest gemtuzumab ozogamycyny mający właściwości cytostatyczne. Dzięki 

budowie przeciwciała monoklonalnego jest on zdolny wnikać bezpośrednio do komórek 

nowotworowych. Za znaczący krok w terapii celowanej AML można uznać zatwierdzenie stosowania 

midostauryny, który to preparat w połączeniu z intensywną chemioterapią znacznie poprawił czas 
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przeżycia w grupie młodych dorosłych pacjentów. Skuteczność tej terapii wskazuje na zasadność 

dlaczego badania innych inhibitorów FLT3. W leczeniu nawrotów AML skuteczne okazują się 

połączenie leków lenalidomidu i azacytydyny. Ograniczanie wznów po przeszczepach może zostać 

również osiągnięte w wyniku podawania pacjentom specyficznie zmodyfikowanych limfocytów T. 

Terapia ta jest nowatorska lecz ze względu na jej dużą skuteczność właściwe wydają się dalsze badania 

nad nią. Podobnie należy rozwijać leczenie oparte na inhibitorach IDH1/IDH2 - odkrycia w tej 

dziedzinie mogą okazać się użyteczne również w leczeniu pacjentów, u których nie występują mutacje 

genów tych enzymów. 

Słowa kluczowe: 

ostra białaczka szpikowa, chemioterapia, immunoterapia, przeszczep allogeniczny 

Keywords: 

acute myeloid leukemia, chemotherapy, immunotherapy, allogenic transplantation  
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Abstrakt  

Przeszczep mikrobioty kałowej (ang. Fecal Microbiota Transplant - FMT) jest procesem 

przeniesienia bakterii jelitowych od zdrowego dawcy, z prawidłowym składem bakteryjnym 

mikrobioty, do biorcy o zaburzonym składzie bakteryjnym jelit dającym konsekwencje w postaci 

dolegliwości i chorób. FMT zyskuje na popularności nie tylko wśród naukowców, ale i w praktyce 

szpitalnej. Przeprowadzanych jest już wiele procedur, które dają wysoki procent wyleczalności w 

przypadkach infekcji i chorób jelit, szczególnie nawracających zakażeń Clostridium difficille. 

Standardowa procedura FMT obejmuje badania przesiewowe, wybór dawcy, przygotowanie 

materiału oraz jego podanie biorcy. Odpowiednio przygotowany materiał ze stolca zdrowego dawcy 

zostaje podany do oczyszczonego jelita biorcy w formie wlewu najczęściej w trakcie kolonoskopii lub 

drogą endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Obecnie procedura FMT jest obiektem 

zainteresowania szerokiego grona badaczy w wielu jednostkach chorobowych. Trwają również prace 

nad zmniejszeniem nieprzyjemnych dla pacjenta okoliczności przeszczepu mikrobioty i produkcją 

równie skutecznych kapsułek z wyselekcjonowanymi bakteriami wchodzącymi w skład prawidłowej 

mikrobioty jelit. 

Według aktualnego stanu wiedzy przeszczep mikrobioty kałowej jest skutecznym sposobem leczenia 

i redukcji objawów u pacjentów z zakażeniem Clostridium difficille, zespołem jelita drażliwego, 

chronicznymi zaparciami, chorobami zapalnymi jelit np. chorobą Leśniowskiego - Crohna, a w wielu 

jednostkach chorobowych pozostaje jeszcze terapią eksperymentalną, objętą badaniami. 

English abstract 

Fecal microbiota transplant (FMT) is a process of transferring intestinal bacteria from a healthy donor 

with correct bacterial composition of the microbiota to a recipient with a disturbed intestinal bacterial 

composition resulting in ailments and diseases. FMT gains in popularity not only among scientists, but 

also in hospital practice. Many already carried procedures give a high recovery rate in cases of infections 

and intestinal diseases, especially recurrent Clostridium difficille infections. 
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The standard FMT procedure includes screening tests, donor selection, material preparation and 

administration fecal material for patient. Properly prepared material from the stool of a healthy donor is 

administered to the recipient's cleansed intestine in the form of an infusion, most often during 

colonoscopy or by endoscopy of the upper gastrointestinal tract. Currently, the FMT procedure is the 

focus of interest to a wide range of researchers in many disease. Nowadays clinical trials are also 

underway to reduce the unpleasant circumstances of microbiota transplantation for the patient and to 

produce equally effective capsules with selected bacteria forming a normal intestinal microbiota. 

According to the current state of knowledge, fecal microbiota transplantation is an effective way to 

treat and reduce symptoms in patients with Clostridium difficile infection, irritable bowel syndrome, 

chronic constipation, inflammatory bowel diseases, e.g. Crohn's disease and in many disease units, 

experimental therapy remains a subject of scientific investigations.  

  Wprowadzenie 

Przeszczep mikrobioty kałowej (ang. Fecal Microbiota Transplant - FMT) jest procesem 

przeniesienia mikrobioty jelitowej od „zdrowego” dawcy z prawidłowym jej składem do biorcy o 

zaburzonym składzie mikrobioty. Mikrobiota jelitowa to ogół mikroorganizmów zasiedlających jelito 

cienkie człowieka tj. bakterie, grzyby, wirusy, archeony i eukarionty, które łącznie tworzą szacunkowo 

od 500 do 1500 gatunków [1]. Do najważniejszych mikroorganizmów, które mają duży wpływ nie tylko 

na prawidłowy stan jelit, ale i na homeostazę organizmu zaliczamy bakterie Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacteria, Proteobacteri. Bakterie jelitowe pośredniczą w wielu procesach w organizmie 

człowieka, m.in. w trawieniu, produkcji enzymów, witamin, stymulacji układu immunologicznego, 

obronie przed drobnoustrojami patogennymi, czy rozwojem nowotworów [2]. Jelita człowieka 

zasiedlają bakterie o różnym składzie jakościowym i ilościowym, na co wpływ mają zarówno czynniki 

środowiskowe jak i genetyczne tj. dieta, kraina geograficzna, częstotliwość leczenia antybiotykami, 

przyjmowanie leków, przebyte operacje, choroby, palenie tytoniu i inne używki oraz wiele innych 

czynników. Różnorodność mikrobioty jelitowej świadczy o dobrym stanie zdrowia człowieka, 

ponieważ zachwiania jej składu, zwane dysbiozą, obserwowane są w jednostkach chorobowych, a także 

po długotrwałej antybiotykoterapii. Dysbioza jest zakłóceniem równowagi jelitowej poprzez zarówno 

zmniejszenie różnorodności mikroorganizmów jelitowych jak i przewagę mikroorganizmów 

chorobotwórczych w jelitach nad bakteriami wpływającymi na dobrostan jelit, co wiąże się z szeregiem 

różnych dolegliwości i schorzeń [3]. 

Przeszczep mikrobioty jelitowej odbywa się poprzez wlew specjalnie przygotowanej zawiesiny 

kałowej drogą kolonoskopii lub endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego.  

Najbardziej powszechnym wskazaniem do FMT są nawracające infekcje Clostridium difficile, a 

także inne choroby przewodu pokarmowego i wynikające z nich choroby autoimmunologiczne. Poza 

podstawowymi jednostkami chorobowymi jelit, metoda ta od wielu lat zaczęła być także 
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eksperymentalnie stosowana w takich jednostkach chorobowych jak depresja czy nawet choroby ze 

spektrum autyzmu [4]. 

1.1. Wskazania do FMT 

Wskazaniami do przeszczepu mikrobioty jelitowej są przede wszystkim szczególnie nawracające 

(minimum trzy) infekcje Clostridium difficille, o różnym charakterze epizodów, oporne na leczenie 

metronidazolem, wankomycyną, rifaksyminą, nitazoksanidyną, fidaksomycyną, przynajmniej dwa 

epizody infekcji o ciężkim przebiegu kończącym się hospitalizacją bądź średnio ciężki przebieg 

zakażenia niereagujący na standardowe leczenie antybiotykami przez minimum tydzień lub przebieg 

ciężki niereagujący na standardowe leczenie po 48 godzinach od jego początku [5].  

Ponadto coraz większa ilość badań na pacjentach z innymi jednostkami chorobowymi wskazuje na 

potencjalnie pozytywne efekty leczenia u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą 

Crohna, zespołem jelita drażliwego, chorobami wątroby, krwi, autyzmem, czy też epilepsją, a duże 

nadzieje pokłada się w roli FMT w chorobach zapalnych jelit. Powyższe jednostki chorobowe wymagają 

nadal wielu dokładnych badań, by podobnie jak w przebiegu zakażeń Clostridium difficlle wykazać 

wysoką skuteczność w kontekście leczenia danej jednostki chorobowej i uregulować metodę lub 

pozostawić FMT jako jedną z możliwych prób leczenia, jako terapię eksperymentalną [6]. 

W ostatnich latach ukazują się również opisy przypadków osób z otyłością, stwardnieniem 

rozsianym, cukrzycą, zespołem matabolicznym, chorobą Parkinsona, reumatoidalnym zapaleniem 

stawów, w których użyta została w ramach próby leczenia procedura FMT [2]. 

 

 Przebieg procesu przeszczepu mikrobioty jelitowej  

Proces przeszczepu mikrobioty jelitowej można podzielić na cztery główne etapy: pozyskanie 

dawcy, przygotowanie biorcy, przygotowanie próbki kału pobranej od dawcy, podanie biorcy próbki. 

Każdy z tych etapów charakteryzuje się odpowiednimi wytycznymi, by proces przeszczepu mikrobioty 

był bezpieczny i skuteczny. 

2.1. Pozyskanie dawcy 

Dawcą próbki kału do przeszczepu mikrobioty jelitowej może być osoba spokrewniona z pacjentem 

- biorcą np. małżonek, dzieci, rodzeństwo, jednak nie jest to warunek konieczny, a dawcą zostać może 

dowolna zdrowa osoba, która spełni wymogi opisane poniżej. Na świecie coraz większą popularność 

zdobywają również tak zwane banki stolca, do których odpowiednio przebadani wcześniej dawcy 

przekazują swoje próbki kału. Szeroki wywiad i diagnostyka serologiczna oraz inne badania są 

niezbędne, aby zminimalizować ryzyko transmisji patogenów i chorób u pacjenta, który przyjmie 

próbkę kału od dawcy. Wywiad z dawcą opiera się o pytania o choroby przewlekłe, przyjmowane leki, 
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możliwe ekspozycje na zarażenie patogenami, wyjazdy zagraniczne, biegunki itd. Konieczne jest także 

uzyskanie świadomej, pisemnej zgody dawcy. 

Wymagania dawcy: 

• wiek między 18 a 65 rokiem życia 

• BMI (Body Mass Indeks- Indeks masy ciała) poniżej 30kg/m2 

• brak chorób metabolicznych, autoimmunologicznych, atopowych, immunologicznych lub 

przyjmowania leków immunosupresyjnych 

• brak chorób żołądkowo-jelitowych np. zespół jelita drażliwego, choroby zapalne jelit, 

nowotwory układu pokarmowego, duże operacje na narządach układu pokarmowego 

• w wywiadzie bez nowotworów i terapii onkologicznych 

• dobre odżywienie organizmu 

• brak przyjmowanych antybiotyków w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy  

• w wywiadzie bez zakażeń Clostridium difficille 

• brak pobytu w  krajach tropikalnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

• brak ryzyka zakażeń wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby 

• nie przyjmowanie narkotyków 

• brak tatuaży lub tatuaż robiony wcześniej niż w ciągu  ostatnich 6 miesięcy 

• brak bólów chronicznych np. w przebiegu fibromialgii, zespołu przewlekłego zmęczenia 

• brak chorób neurologicznych, zaburzeń neurorozwojowych 

Potencjalny dawca ponadto musi przejść badania laboratoryjne krwi i kału, które muszą zostać 

wykonane w ciągu miesiąca przed planowym oddaniem próbki kału dla pacjenta - biorcy. Próbka krwi 

badana jest pod kątem bakterii (np. Treponema pallidum), wirusów (wirusy zapalenia wątroby typu A, 

typu C, wirus HIV), parazytów (Entamoeba histolytica, Strongyloides stercoralis). Dodatkowo 

wykonywana jest kompletna morfologia, CRP (C-reactive protein- białko reaktywne), odczyn opadania 

erytrocytów, wskaźniki stanu wątroby tj. AST i ALT (aminotransferaza asparaginianowa i 

aminotransferaza alaninowa). Próbka kału badana jest na obecność patogenów tj. Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Helicobacter pylori, Enterococcus oporny na wankomycynę, norowirusy, rotawirusy, 

Clostridium difficile, Giardia lamblia, jaja, mikrosporangia kryptospory, izospory i cyklospory różnych 

parazytów oraz obecność produkowanych przez nie toksyn [4,5,7,8]. 

Szybkość przeprowadzenia zabiegu przeszczepu mikrobioty jelitowej zależy także od etapu 

pozyskania dawcy. Dawca uniwersalny, niespokrewniony który przeszedł już szereg badań i jego próbki 

kału są już przebadane, umożliwia szybsze odbycie procedury przeszczepu, natomiast dawca ze 

wskazania pacjenta - biorcy, najczęściej członek rodziny wymaga wykonania wszystkich badań, co 

obarczone jest wyższymi kosztami oraz wydłużeniem czasu FMT. Nie ma również pewności że 

potencjalny dawca po przebyciu szeregu badań okaże się odpowiednim dawcą, następuje wtedy 

konieczność szukania kolejnej osoby. Jak pokazuje badanie Lee et al. [9] kał zamrożony oraz świeżo 
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pozyskany wykazuje taką samą skuteczność i żywotność drobnoustrojów jelitowych, co pozwala 

stwierdzić, iż banki kału od dawców uniwersalnych, uprzednio przebadanych, którzy widnieją w 

rejestrze, są bardzo dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów i długości procedury FMT. Przykładem 

takiego banku jest OpenBiome w Stanach Zjednoczonych, do którego zgłaszają się zdrowi ochotnicy 

[4]. 

2.2. Przygotowanie próbki 

Przygotowanie próbki rozpoczyna się od dostarczenia przez dawcę świeżego stolca w ciągu miesiąca 

od wywiadu zdrowotnego i badań przesiewowych. Stolec w ilości minimum 50g powinien zostać 

pobrany do plastikowego, czystego pojemnika, a następnie przyniesiony do laboratorium 

mikrobiologicznego. Stolec zostaje rozcieńczony solą fizjologiczną, wymieszany, wytrząsany oraz 

rozdrobiony, aż do uzyskania płynnej zawiesiny, po czym następuje przefiltrowanie większych i stałych 

elementów przez 5-warstwową sterylną gazę, a pozostała po filtracji zawiesina zostaje przechowywana 

do właściwego zabiegu FMT, który powinien się odbyć w ciągu 4 godzin od przygotowania próbek. 

Ilość przygotowanego materiału różni się w zależności od wyboru drogi zabiegu: dostarczenie 

endoskopem przez górną część przewodu pokarmowego wymaga mniejszych objętości próbek (25-50 

ml strzykawki), a większe jednorazowo próbki mogą zostać użyte podczas kolonoskopii (strzykawki 

250-500ml). W przypadku próbki zamrożonej jest to porcja o objętości 250 ml przechowywana w -80°C 

w suchym lodzie uzyskana powyżej opisaną metodą [4]. Należy podkreślić, iż kluczowe jest właściwe 

obchodzenie się ze stolcem jako materiałem potencjalnie zakaźnym; osoba przygotowująca próbki do 

FMT powinna nosić fartuch wodoodporny, rękawiczki, maskę i osłonę na oczy [7]. Istnieje także 

możliwość zatężenia roztworu kału i soli fizjologicznej i przygotowania kapsułek gotowych do spożycia 

dla biorcy przeszczepu; stosowane są kapsułki hypromelozowe, odporne na kwas żołądkowy w ilości 

30 sztuk (pojedyncza dawka terapeutyczna) i są one również przechowywane w -80°C do maksymalnie 

6 miesięcy [10]. 

2.3. Przygotowanie biorcy i podanie próbki 

Biorcą mikrobioty jelitowej jest osoba o zaburzonym własnym składzie mikrobioty jelitowej i 

wynikających z tego poważnych konsekwencjach zdrowotnych utrudniających, bądź 

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie. Pacjent - biorca przed procedurą przeszczepu 

mikrobioty kałowej podpisuje pisemną, świadomą zgodę na zabieg, otrzymuje antybiotyk co najmniej 

3 dni przed przeszczepem, ale powinien być on odstawiony na 24 do 48 godzin przed procedurą. 

Szczególnie ważne jest podawanie antybiotyku w przypadku zakażenia Clostridium difficille; ma to na 

celu znaczące zmniejszenie ilości bakterii. Pacjent otrzymuje próbki kału od dawcy jedną z dwóch dróg: 

górną w trakcie esofagoduodenoskopii, w czasie której rurka endoskopu wprowadzana jest przez nos 

pacjenta do żołądka lub dwunastnicy, bądź drogą dolną w trakcie kolonoskopii, przed którą zalecane 

jest oczyszczenie jelita w celu poprawy uwidocznienia okrężnicy w trakcie zabiegu np. poprzez 
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wykonanie lewatywy. Oczyszczenie jelita może także zmniejszyć ilość przetrwalników i toksyn 

bakteryjnych, co może przyczynić się do lepszej odbudowy prawidłowej mikrobioty jelitowej po 

zabiegu FMT [11].  U pacjentów z niedrożnością jelit ten element może zostać pominięty. Należy 

podkreślić, że każda metoda podaży próbki kału powinna odbywać się w warunkach aseptycznych. 

Jednorazowo podawana we wlewie dawka zależy od drogi podania, preferencji jednostki zabiegowej, 

czy lekarza, jednak preferuje się w trakcie kolonoskopii wlewy o objętości 250-500 ml. Wlew może być 

podany bezpośrednio do okrężnicy, zaczynając od jej początkowego odcinka, tak, by zawiesina 

przechodziła przez całą okrężnicę i ją omywała [7]. Wlew powinien być prowadzony powoli i dokładnie. 

Radziej niż podczas kolonoskopii wlewów dokonuje się w trakcie sigmoidoskopii czy zwykłej 

lewatywy, ze względu na mniejszą skuteczność [12]. Skuteczność procedury FMT metodą kolonoskopii 

mieści się w granicach 84-93%, przy czym większą skuteczność uzyskuje się podając wlewy pacjentowi 

leżącemu na prawym boku [13].  

Górna droga podania zawiesiny kałowej wybierana jest rzadziej, a jej skuteczność określana jest 

pomiędzy 81-86% [12]. Metoda endoskopii przez nos do żołądkalub dwunastnicy, mimo mniejszej 

jednorazowej podaży wlewów, mniejszymi objętościami strzykawek - około 50 ml, może prowadzić do 

wymiotów, a nawet apiracji treści zawiesiony do dróg oddechowych. Jednak metoda kolonoskopii także 

obarczona jest ryzykiem, które jest wspólne z metodą górnej podaży. Perforacja, krwawienie, epizody 

sercowo-naczyniowe związane z sedacją, infekcje, wiążą się z typowymi możliwymi powikłaniami 

samych zabiegów związanych z wprowadzaniem rurki endoskopu [7]. Dodatkowo w trakcie pierwszych 

24 godzin po zabiegu kolonoskopii wystąpić mogą wzdęcia i luźne stolce, które w ciągu następnych 

kolejnych dni normują się do prawidłowej postaci stolca [14]. 

Jedną z najbardziej obiecujących i uniwersalnych metod wprowadzenia mikrobioty kałowej do 

organizmu biorcy jest metoda najnowsza - kapsułki. Kapsułki ze składem bakteryjnym mikrobioty 

dawcy skracałyby czas zabiegu zmniejszały jego koszty, niwelowałyby konieczność specjalistycznego 

przygotowania pacjenta do zabiegu, minimalizowały ryzyko powikłań oraz konieczność stawiania się 

pacjenta w placówce zabiegowej, często oddalonej znacznie od jego miejsca zamieszkania. Metoda 

pozostaje nadal pod obserwacją badaczy i jest wciąż ulepszana, szacuje się skuteczność kapsułek na 

poziomie około 70% wyleczalności, co czyni metodę kolonoskopowej podaży kału od dawcy nadal 

najskuteczniejszą dla pacjenta - biorcy [10]. 

Po przeprowadzonej transplantacji mikrobioty jelitowej biorca powinien wstrzymać się z 

oddawaniem gazów i stolca na około dwie pierwsze godziny po zabiegu (kolonoskopia) oraz wstrzymać 

się z przyjmowaniem pokarmu, podobnie przez 2 godziny, po zabiegu z użyciem sondy dożołądkowej 

lub dodwunastniczej [2]. 

2.4. Czynności i procedury po FMT 

Protokoły monitorowania pacjentów po przeszczepie mikrobioty jelitowej nie są ujednolicone, 

jednak wszystkie opierają się o podobne etapy i czynności. Kontakt z pacjentem - biorcą następuje około 
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3-7 dni po procedurze oraz po 4 do 8 tygodni [15]. Badania mikrobioty jelit pacjenta zalecane są nie 

wcześniej niż około miesiąca po zabiegu, w celu umożliwienia przeszczepionej mikrobiocie zasiedlenia 

jelita biorcy i ustabilizowania składu jelitowego. Większość objawów niepożądanych ukazuje się w 

ciągu pierwszego miesiąca po FMT, dlatego też dokładny monitoring stanu pacjenta ma miejsce w ciągu 

tego czasu. Objawy niepożądane mogą wynikać z nieskuteczności zabiegu i konieczności jego 

powtórzenia, bądź też z kolonizacji mikrobioty dawcy w przewodzie pokarmowym pacjenta - biorcy 

patogenami, które nie zostały wykryte w badaniach krwi i stolca [4,6]. Jak wynika z dotychczasowych 

badań zdarzenia niepożądane nie są obserwowane często i mają charakter łagodny i krótkotrwały [16]. 

   Podsumowanie 

Fecal Microbiota Transplant (FMT) jest metodą zyskującą na popularności w leczeniu chorób jelit 

i autoimmunologicznych oraz wielu innych. Mimo, że coraz szerzej stosowana przez dużą liczbę 

ośrodków badawczych, szpitali, klinik nadal traktowana jest w Polsce jako metoda eksperymentalna, 

budząca skrajne emocje ze względu na swój przebieg. Prawdopodobnie przez te czynniki oraz koszty 

zabiegu pozostaje ona nadal w niszy i jest stosowana przez lekarzy widzących w niej potencjał 

leczniczy, mimo ogromu literatury naukowej udowadniającej jej skuteczność, szczególnie w zakresie 

leczenia zakażeń Clostridium difficille. Wzrastające światowe zainteresowanie tematyką mikrobioty 

jelitowej i zwiększająca się znacznie od roku 2010 liczba publikacji na ten temat, szczególnie w 

kontekście immunologii i chorób zapalnych, pozwala sądzić, że metoda FMT stanie się coraz bardziej 

powszechna, ulepszana, powstaną standardy stosowania jej w poszczególnych jednostkach 

chorobowych, a co ważniejsze - kolejne badania nad leczeniem schorzeń, w tym chorób 

autoimmunologicznych i zapalnych, które można nazwać chorobami XXI wieku, doprowadzą do 

zastosowania nowych metod leczenia mikrobioty, które znacząco mogłyby poprawić komfort życia 

pacjentów. Wzrastająca w obecnych czasach liczba alergii, nietolerancji, szeroko stosowana 

antybiotykoterapia, choroby zapalne skóry i błon śluzowych są związane w dużej mierze z czynnikami 

środowiskowymi; w tym uprzemysłowieniem, zmianą sposobu żywienia i wzbogaconym w 

konserwanty, barwniki i inne dodatki do żywności pokarmem, w związku z czym zmieniony zostaje 

także skład mikrobioty jelitowej. Zastosowanie przeszczepu mikrobioty jelitowej budzi nadzieje na 

poprawę zdrowia pacjentów, u których dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych 

rezultatów. 

Słowa kluczowe:  

Przeszczep mikrobioty kałowej, FMT, mikrobiota jelitowa, mikrobiota 

Keywords:  

Fecal Microbiota Transplant, FMT, gut microbiota, microbiota 
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Abstrakt 

Niepłodność dotyczy nawet 15% par w wieku reprodukcyjnym. Problem ten dotyka zarówno kobiet 

jak i mężczyzn. Niepłodność kobieca może wynikać z zaburzeń na dowolnym poziomie układu 

rozrodczego. Do jednej z jej najczęstszych przyczyn należą patologie w obrębie jajowodów, 

rozpoznawane u ponad 30% niepłodnych kobiet. 

Istnieje wiele metod diagnostyki obrazowej wykorzystywanych w wykrywaniu przyczyn zaburzeń 

płodności. Histerosalpingografia stanowi „złoty standard” przy podejrzeniu niedrożności jajowodów. 

Badanie to jest podstawą do podjęcia dalszych kroków terapeutycznych. Jeżeli u pacjentki zostanie 

wykryta niedrożność bliższego odcinka jajowodu, może być ona leczona za pomocą selektywnej 

salpingografii i przezpochwowej rekanalizacji jajowodu pod kontrolą fluoroskopii. Metoda ta stanowi 

alternatywę dla leczenia chirurgicznego czy technik wspomaganego rozrodu i powinna być 

proponowana pacjentkom przed wdrożeniem metod bardziej inwazyjnych. 

English Abstract 

Infertility provides an important problem which affects males and females. It involves about 15% of 

couples in reproductive age. Female infertility may result from patologies of every organ in reproductive 

system. One of the most common cause is fallopian tube disease which occures in 30% of infertile 

woman. 

There are many techniques of diagnostic imaging in detecting infertility factors. 

Histerosapingography is a „gold standard” if there is suspicion of fallopian tube obstruction. When a 

proximal tubal occlusion occures, the patient can be treated by selective salpingography and fallopian 

tube recanalization. This method is an alternative for surgical treatment or assisted reproductive 

techniques and should be offered before more invasive therapy. 
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 Wprowadzenie 

Niepłodność definiuje się jako niemożność poczęcia dziecka, mimo regularnego współżycia 

płciowego bez stosowania metod antykoncepcji, trwającą dłużej niż 12 miesięcy w przypadku kobiet do 

35. roku życia lub 6 miesięcy u kobiet starszych [1, 2]. O niepłodności pierwotnej mówi się gdy kobieta 

nigdy nie była w ciąży, natomiast o wtórnej – gdy kobieta była w ciąży i nie może zajść w kolejną [3]. 

Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet do 15% par w wieku rozrodczym [1, 4, 5]. U obu płci 

niepłodność może wynikać z przyczyn wrodzonych lub nabytych. Najczęściej diagnostyka dotyczy 

kobiet, jednak w około połowie przypadków czynnik męski ponosi przynajmniej częściową 

odpowiedzialność za problem z poczęciem dziecka [1]. 

Diagnostyka niepłodności obejmuje dokładne prześledzenie historii chorób, badanie fizykalne, a 

następnie ocenę laboratoryjną funkcji tarczycy i jajników, ocenę drożności jajowodów u kobiet oraz 

analizę nasienia u mężczyzn [1, 4]. Przyczyny niepłodności kobiecej są liczne, może ona wynikać z 

zaburzeń w obrębie każdego z elementów układu rozrodczego. Z tego powodu diagnostyka obrazowa 

pełni istotną rolę w wykrywaniu i leczeniu niepłodności u kobiet. Badania obrazowe wykonywane są 

po ocenie klinicznej pacjentki [6]. 

Do przyczyn niepłodności kobiecej w połowie przypadków należą nieprawidłowości anatomiczne 

układu rozrodczego. Są to między innymi patologie szyjki macicy (5-10%), jamy macicy (5%) takie jak 

macica dwurożna, przegroda macicy, zrosty wewnątrzmaciczne czy mięśniaki [5]. Jedną z najczęstszych 

przyczyn są patologie w obrębie jajowodów, występujące u 30-35% niepłodnych kobiet [6-10]. Brak 

rozpoznania nieprawidłowości w ich obrębie może skutkować rozpoznaniem niepłodności idiopatycznej 

co wykluczałoby zastosowanie u pacjentki możliwego leczenia [7]. U około 10-25% kobiet dotkniętych 

chorobą jajowodów obecne jest zwężenie ich części proksymalnej (PTO – ang. proximal tubal 

obstruction), przy czym najczęstszą przyczyną tej przypadłości jest skurcz jajowodu lub wytworzenie 

czopa śluzowego [8, 10]. Do przyczyn prawdziwego (nieprzemijającego) PTO należą zapalenie 

narządów miednicy mniejszej (PID – ang. pelvic inflammatory disease), endometrioza oraz urazy [2]. 

Diagnostyka niepłodności kobiecej obejmuje przede wszystkim połączenie ultrasonografii (USG), 

histerosalpingografii (HSG) oraz rezonansu magnetycznego (MRI) [2]. Badanie USG jest preferowane 

jako wstępne badanie obrazowe, głównie z powodu niskich kosztów i wygodnego zastosowania [1]. 

Przy podejrzeniu patologii jajowodów diagnostykę obrazową rozpoczyna się zwykle od HSG która obok 

badania laparoskopowego jest „złotym standardem” w diagnostyce PTO [4-6]. HSG umożliwia 

zobrazowanie przebiegu, rozmiaru, obrysu oraz drożności jajowodów. Poza tym badanie pozwala także 

wykryć niektóre patologie poza jajowodami - endometriozę czy zrosty w obrębie miednicy. Wynik 

badania HSG stanowi podstawę do podjęcia dalszej diagnostyki lub postępowania terapeutycznego. 

Jeśli istnieje podejrzenie niedrożności spowodowanej endometriozą, po badaniu HSG należy wykonać 

obrazowanie miednicy metodą MRI [6]. Badanie MRI wykonuje się głównie w przypadkach 
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problematycznych, w których inne metody diagnostyczne nie odniosły oczekiwanego efektu oraz przy 

podejrzeniu anomalii przewodu Mullera [2]. 

 Anatomia jajowodów 

Jajowód jest podłużną strukturą w kształcie trąbki o długości 10 do 12 cm, umiejscowioną wzdłuż 

więzadła szerokiego macicy. Umożliwia on transport komórki jajowej z jajnika do jamy macicy [4, 7]. 

Podczas obrazowania jajowód można podzielić na trzy części: część proksymalną przebiegającą przez 

mięśniówkę macicy, cieśń jajowodu oraz bańkę jajowodu, która posiada strzępki w dystalnej części i 

poszerza się na poziomie jajnika [4, 6, 7]. Proksymalna śródmiąższowa część oraz cieśń mają średnicę 

wnoszącą około 1 mm. W 60% przypadków ich przebieg jest prosty lub lekko zakrzywiony, natomiast 

w 40% - kręty lub zwinięty [11]. 

Budowa jajowodu zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii znajdujących się w pochwie do dalszych 

części układu rozrodczego. Jednocześnie zwiększone jest ryzyko akumulacji wydzielin i bliznowacenia 

ściany jajowodu na skutek zapalenia, co może prowadzić do bezpłodności [11]. Niedrożność może 

nastąpić w każdym odcinku na przebiegu jajowodu [6]. Największe ryzyko dotyczy jego pierwszych 1-

2 cm znajdujących się w ścianie macicy [12]. 

 Technika przezpochwowego udrażniania jajowodów 

Przypadki przezpochwowej rekanalizacji jajowodów były opisywane już w roku 1849, natomiast 

procedura spotkała się z powszechną akceptacją dopiero w latach 80 dwudziestego wieku [10, 12, 13]. 

Pierwsza selektywna salpingografia została wykonana w roku 1966, natomiast kaniulacja 

fluoroskopowa w 1985 roku [8]. Uważa się że technika ta zrewolucjonizowała diagnostykę i leczenie 

PTO [13]. Zastosowanie tej procedury u pacjentek wymaga multidyscyplinarnego podejścia do kwestii 

ginekologicznych i radiologicznych [10]. 
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Rysunek 1. Sala z ramieniem C przygotowana do zabiegu ginekologicznego. [Opracowanie własne] 

3.1. Histerosalpingografia 

Histerosalpingografia jest metodą małoinwazyjną, polegającą na podaniu jodowego środka 

kontrastowego za pomocą cewnika do jamy macicy. Badanie umożliwia obrazowanie jamy macicy oraz 

macicznych ujść jajowodów za pomocą fluoroskopii [1, 11]. Podczas badania macica powinna być 

uwidoczniona jako odwrócony trójkąt z obustronnie widocznymi jajowodami [4]. Jeśli jajowody są 

drożne, uwidocznione są jako cienkie, gładkie linie; obustronnie powinien być widoczny swobodny 

wyciek kontrastu [1, 4]. Do badania HSG nie jest wymagane specjalne przygotowanie pacjentki. 

Powinno ono być wykonane w fazie folikularnej cyklu miesiączkowego, najlepiej pomiędzy 7 a 12 

dniem cyklu, kiedy endometrium jest dość cienkie i ułatwia interpretację obrazu, a także istnieje niskie 

prawdopodobieństwo ciąży [2, 14]. Wspomniane badanie jest stosowane głównie w diagnostyce 

niepłodności kobiecej. Inne wskazania obejmują ocenę układu rozrodczego wśród pacjentek z licznymi 

spontanicznymi poronieniami w wywiadzie, ocenę pooperacyjną po zabiegu podwiązania jajowodów 

lub przywracaniu drożności po ich podwiązaniu oraz ocenę pacjentek przed miomektomią. Nie należy 

wykonywać go u kobiet ciężarnych oraz gdy występuje aktywne zakażenie w obrębie miednicy [14]. 

HSG ma także pewne wady – pacjentka może odczuwać ból na skutek podrażnienia tkanek 

endometrium i otrzewnej przez jodowe środki kontrastowe [3]. Ponadto wymaga narażenia kobiet w 

wieku rozrodczym na promieniowanie jonizujące, jednak dawka jest niewielka [10]. Wartość 

diagnostyczna HSG także jest ograniczona głównie do obrazowania jajowodów, przez co istnieje ryzyko 

pominięcia znaczących nieprawidłowości innych narządów [1, 5, 8]. 

Iniekcja środka kontrastowego podczas badania może skutkować przemijającym skurczem 

jajowodu, którego nie da się odróżnić od mechanicznego zwężenia tej struktury [3]. Może się to 

przyczynić do błędnego rozpoznania niedrożności jajowodu (wynik fałszywie dodatni) [5, 6, 8, 11, 12]. 
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Sposobem na wykluczenie błędnego rozpoznania może być wykonanie kolejnego badania HSG lub 

badania laparoskopowego po pierwszej HSG w której uwidoczniono PTO [1, 3, 15]. Powolna iniekcja 

środka kontrastowego pozwalająca uniknąć gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrzmacicznego czy 

podawanie środków zwiotczających to niektóre z technik pozwalających uniknąć skurczu jajowodu [4, 

12]. 

 

Rysunek 2. Histerosalpingografia – wstępne podanie kontrastu. Widoczna jama macicy oraz obustronna niedrożność 

jajowodów. [Opracowanie własne] 

3.2. Selektywna salpingografia i przezpochwowa rekanalizacja jajowodów 

Selektywna salpingografia (SS – ang. selective salpingography) jest techniką wykorzystującą 

cewnikowanie jajowodu i wizualizację przezszyjkowego podania kontrastu za pomocą fluoroskopii 

bezpośrednio do jajowodu, zwykle przy pomocy miękkiego cewnika w rozmiarze 2 lub 3 French oraz 

prowadnika wielkości 0,015 cala [8, 10, 12]. Sama iniekcja kontrastu do jajowodu zarówno podczas SS 

jak i diagnostycznej HSG może spowodować jego udrożnienie przez usunięcie z jego światła czopu 

śluzowego lub innych zanieczyszczeń, jakkolwiek ma to miejsce częściej podczas SS, gdzie ciśnienie 

generowane podczas iniekcji jest wyższe w porównaniu do HSG [10, 12]. W przypadku PTO następuje 

zacewnikowanie jajowodu przez wprowadzenie do niego cewnika z prowadnikiem za odcinek w którym 
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występuje zwężenie, a następnie dochodzi do procesu udrożnienia - przezszyjkowej rekanalizacja 

jajowodu (FTR – ang. fallopian tube recanalization) [8, 11]. 

Procedura rekanalizacji jest wykonywana w trakcie fazy folikularnej cyklu menstruacyjnego. Należy 

zastosować profilaktyczną antybiotykoterapię – doksycyklinę doustnie [11-13]. Zabieg może być 

wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub bez znieczulenia – w takich przypadkach może zajść 

potrzeba podania dożylnej sedacji lub leków przeciwbólowych w trakcie trwania zabiegu [10-12]. 

Rekanalizacja przezpochwowa jest mało inwazyjną i opłacalną alternatywą dla zabiegów 

mikrochirurgii oraz procedury In vitro wśród pacjentek z PTO [11, 12]. Pacjentka może wrócić do domu 

w dniu zabiegu i może starać się o poczęcie już w pierwszym tygodniu po FTR [11]. 

 

Rysunek 3. Wprowadzenie prowadnika do prawego jajowodu (A), podanie środka kontrastowego i udrożnienie prawego 

jajowodu (B). [Opracowanie własne] 

 

Rysunek 4. Wprowadzenie prowadnika do lewego jajowodu (A), podanie środka kontrastowego i udrożnienie lewego 

jajowodu (B). [Opracowanie własne] 
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3.3. Skuteczność zabiegu 

W publikacjach dotyczących przezpochwowego udrażniania jajowodów autorzy przyjmują dwa 

wskaźniki sukcesu postępowania – sukces techniczny oraz sukces kliniczny. Odsetek sukcesu 

technicznego stanowi liczba udanych rekanalizacji niedrożnych jajowodów, natomiast sukces kliniczny 

odnosi się do liczby kobiet, które zaszły w ciążę po zabiegu, w określonym dla badania przedziale czasu. 

W literaturze odsetek udanych rekanalizacji wynosi średnio 70 – 90%, natomiast odsetek ciąż – około 

30% [3, 10-13]. Fekih i wsp. wykazali w swojej pracy udane rekanalizacje w 70% wykonanych 

zabiegów, natomiast 30% pacjentek zaszło w ciążę w ciągu 4 – 12 miesięcy od FTR [13]. Verma i wsp. 

zanotowali sukces techniczny na poziomie 80%, natomiast kliniczny – u 35% pacjentek w czasie 1 – 7 

miesięcy [10]. Anil i wsp. wykonali 87% udanych rekanalizacji przy czym 37% pacjentek zaszło w 

ciążę w ciągu 12 miesięcy [12]. 100% skuteczność przywracania drożności odnotowali Al-Omari i wsp. 

przy wskaźniku poczęć na poziomie 41% w czasie 12 miesięcy [3]. 

Skuteczność leczenia w dużej mierze zależy od doświadczenia lekarza wykonującego zabieg oraz od 

rodzaju urządzeń jakimi dysponuje [3]. Niepłodność może mieć pochodzenie wieloczynnikowe, dlatego 

pomimo wykrycia PTO może ono nie być rzeczywistą przyczyną niepłodności, co w przypadku 

wdrożenia leczenia skutkuje brakiem efektów klinicznych terapii [12]. 

3.4. Powikłania zabiegu 

Do powikłań przezpochwowej rekanalizacji jajowodów należy między innymi perforacja jajowodu, 

która ma miejsce u 2-3,5% pacjentek [11-13]. Uważa się że w zapobieganiu temu powikłaniu 

kluczowym czynnikiem jest doświadczenie operatora. Poronienia występują w około 6% przypadków 

ciąż do których doszło po udrożnieniu jajowodu [15]. Do innych powikłań należą infekcje, bolesne 

skurcze w podbrzuszu, plamienia z pochwy, niekorzystne reakcje na środki kontrastujące lub zlecone w 

czasie zabiegu leki [11, 12]. Kaniulacja szyjki macicy i zastrzyki w jej obrębie mogą powodować 

omdlenie wazowagalne [12]. 

Po zabiegu FTR nieznacznie wzrasta ryzyko ciąży ektopowej, która występuje u około 3-4% 

pacjentek [11, 12]. Część autorów zaleca przeprowadzenie diagnostycznej laparoskopii przed FTR, w 

celu identyfikacji innych chorób jajowodów i patologii w obrębie miednicy. Ma to pomóc w 

prawidłowej selekcji pacjentek w celu zminimalizowania wskaźnika ciąż ektopowych [10]. 

 Alternatywne metody terapeutyczne PTO 

Do alternatywnych metod terapeutycznych u kobiet z PTO należą między innymi chirurgiczne 

udrażnianie jajowodów czy techniki wspomaganego rozrodu (ART – ang. assisted reproductive 

techniques) [10, 12]. 

Leczenie chirurgiczne było tradycyjną metodą w terapii niedrożności jajowodów. Wyróżnia się wiele 

technik, takich jak makro- i mikrochirurgia czy chirurgia laparoskopowa. Chirurgiczne udrażnianie 

jajowodów w porównaniu do FTR wiąże się z wyższym wskaźnikiem poczęć, który sięga nawet 57%, 
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jednak jest to technika inwazyjna, wymagająca zastosowania znieczulenia ogólnego oraz obecności 

doświadczonego personelu [10, 12]. Operacja chirurgiczna metodą laparoskopową jest mniej inwazyjna 

w porównaniu do innych technik chirurgicznych i pozwala osiągnąć odsetek ciąż sięgający zależnie od 

publikacji 30-40%, jednakże zwiększa ona ryzyko ciąży ektopowej [9, 16]. 

Wskaźniki ciąż w przypadku pacjentek poddanych ART sięgają około 48% u kobiet poniżej 35 roku 

życia [12]. Metoda In vitro (IVF) wykazuje ciągłą poprawę wskaźnika żywych urodzeń, który wynosi 

ponad 32% dla kobiet z niepłodnością związaną z chorobami jajowodów. Zaletą tej metody jest krótki 

czas do poczęcia [16]. IVF jest wykorzystywana stosunkowo często, jednak nie jest ona pozbawiona 

powikłań. Należą do nich głównie zespół hiperstymulacji jajników czy występowanie ciąż mnogich [12, 

15]. Możliwość zastosowania IVF często jest ograniczona nie tylko przez wysokie koszty, ale także 

przez przekonania etyczne lub religijne pary starającej się o dziecko [3]. 

FTR nie wyklucza zastosowania u pacjentki w przyszłości technik wspomaganego rozrodu lub 

rekonstrukcji chirurgicznych [12]. Metoda ta powinna być proponowana kobietom z PTO przed 

zastosowaniem bardziej złożonych technik jak IVF, mikromanipulacja (ICSI – ang. Intracytoplasmic 

Sperm Injection) czy chirurgiczna plastyka jajowodu [3, 10, 12]. Desilva i wsp. sugerują 6 miesięcy 

jako minimalny okres przez jaki kobieta po FTR powinna starać się o dziecko, zanim zdecyduje się na 

IVF [15]. Ważne jest ustalenie przyczyny choroby jajowodów i rozważenie różnych opcji postępowania 

indywidualnego dla każdej pacjentki [3]. 

 Podsumowanie 

Diagnostyka obrazowa pełni istotną rolę w wykrywaniu przyczyn niepłodności kobiecej która jest 

dość powszechnym problemem. Histerosalpingografia powinna być wykonana u każdej kobiety z 

podejrzeniem niedrożności jajowodów. Leczenie proksymalnej niedrożności jajowodów metodą 

selektywnej salpingografii i przezpochwowej rekanalizacji wydaje się być dobrą alternatywą dla innych 

metod terapeutycznych. W porównaniu do leczenia chirurgicznego jest to metoda mało inwazyjna i z 

pewnością bezpieczniejsza dla pacjentki. FTR stanowi także alternatywę dla metody In vitro, która może 

wzbudzać kontrowersje natury etycznej i religijnej, a także jest bardziej kosztowna. 

Obecnie brakuje randomizowanych badań poświęconych technice przezpochwowego udrażniania 

jajowodów z wykorzystaniem kaniulacji fluoroskopowej. Dotychczasowe badania nie wykazują 

jednoznacznie wysokiej skuteczności tego zabiegu w leczeniu niepłodności kobiecej spowodowanej 

PTO. Wynika to między innymi z wieloczynnikowego charakteru niepłodności. SS oraz FTR wiążą się 

ze stosunkowo wysokim sukcesem technicznym oraz niskimi kosztami i możliwością powtórzenia 

procedury, chociaż sukces kliniczny czyli częstość ciąż u pacjentek po tym zabiegu wynosi średnio 30%. 

Indywidualne podejście do pacjentki pozwala na wybranie najlepszej metody leczenia niepłodności. 

Po zdiagnozowaniu PTO, przed podjęciem decyzji o włączeniu bardziej inwazyjnej terapii, należy 

rozważyć zastosowanie przezpochwowej rekanalizacji jajowodów z zastosowaniem fluoroskopii. 
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Abstrakt  

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet, z wyższą prewalencją w grupie 50-

70 lat. Na zwiększone ryzyko jego wystąpienia wpływ mogą mieć czynniki środowiskowe i genetyczne, 

jednak większość przypadków odnotowuje się u kobiet bez typowych markerów ryzyka. Rak jajnika 

jest w skali świata trzecim pod względem częstości występowania nowotworem narządów rodnych i 

może współistnieć z rakiem piersi w przypadku mutacji genu BRCA1. 

Ostatnie badania wskazują na istotność poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym, w 

tym mammograficznym i ultrasonograficznym, a także dokonywania uzupełniającej je oceny 

uwarunkowań genetycznych zachorowania na wymienione schorzenia nowotworowe, szczególnie u 

pacjentek z obciążonym wywiadem rodzinnym. Do nowych, mniej rozpowszechnionych markerów 

ryzyka raka piersi i jajnika zalicza się pierwiastki śladowe, których poziom można oceniać w surowicy 

krwi. Obniżenie zawartości selenu jest charakterystyczne dla obu schorzeń, obniżenie zawartości cynku 

tylko dla raka piersi, natomiast mangan osiąga wysokie stężenie w raku piersi, a niskie w raku jajnika. 

Monitorowanie poziomu pierwiastków śladowych w surowicy krwi stanowi pomocne narzędzie 

diagnostyczne w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka piersi, raka jajnika oraz wielu innych 

schorzeń nowotworowych. Za markery ryzyka uznaje się stężenie takich pierwiastków śladowych jak 

selen, cynk, arsen, mangan, jednak konieczne jest rozpowszechnienie wiedzy na temat opisanej metody 

diagnostycznej. 
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Abstract  

Breast cancer is the most common malignancy diagnosed in women, with higher prevalence among 

women aged 50-70. Both environmental and genetic factors can cause the increased risk of its 

occurrence, however most cases are reported in women without typical risk markers. Ovarian cancer is 

the third most common genital cancer in the world and may coexist with breast cancer in the case of 

BRCA1 gene mutations. 

Recent studies indicate the importance of undergoing regular preventive examinations, including 

mammography and ultrasonography, as well as making a complementary assessment of the genetic 

tendencies of developing the above-mentioned cancer, especially in patients with a family history. New, 

less widespread markers of risk of breast and ovarian cancer include trace elements whose levels may 

be assessed in blood serum. Lowering the norm for selenium is characteristic of both diseases, zinc 

lowering only for breast cancer, while manganese achieves high concentration in breast cancer and low 

in ovarian cancer. 

Monitoring the level of trace elements in the blood serum is a helpful diagnostic tool in the prevention 

and early detection of breast cancer, ovarian cancer, and many other types of cancer. The concentration 

of such trace elements as selenium, zinc, arsenic, manganese is considered as risk markers, however, it 

is necessary to disseminate knowledge about the described diagnostic method. 

 Wprowadzenie  

Selen uznawany jest od dawna za niezbędny mikroelement ze względu na swoje właściwości 

przeciwutleniające. Odpowiednia suplementacja tego pierwiastka odgrywa znaczącą rolę w 

prawidłowym prowadzeniu leczenia wielu przewlekłych chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, 

miażdżyca, fenyloketonuria [1]. Z drugiej strony, zbyt duża przyjęta dawka selenu może okazać się 

toksyczna, dlatego normy jego spożycia zostały ściśle określone. Wąski zakres między terapeutycznymi 

i toksycznymi dawkami selenu, a także zależność jego działania od zastosowanej formy, dawki i metody 

leczenia sprawia, że wybór najbardziej skutecznego suplementu jest bardzo złożonym zagadnieniem 

[2]. Biologiczne funkcje selenu wynikają z występowania aminokwasów  selenocysteiny w białkach. 

Wśród nich wyróżnić można peroksydazę glutationową, selenoproteinę P, reduktazę tioredoksyny.  

Innym mikroelementem pełniącym rolę antyoksydantu jest cynk. Opóźnia on procesy oksydacyjne 

poprzez indukcję ekspresji metalotionein działających jako zmiatacze wolnych rodników [3]. Bierze 

także udział w regeneracji tkanek, gojeniu ran, wykazuje działania przeciwzapalne [3, 4]. 

Analizując pierwiastki śladowe, duże zainteresowanie zyskuje pytanie, czy chemikalia 

środowiskowe mogą zwiększać ryzyko nowotworów powiązanych z gospodarką hormonalną, takich jak 

rak piersi, rak jajnika, rak endometrium. Badania wykazały, że metale, w tym kadm, cynk, miedź, 

żelazo, nikiel i aluminium, naśladują działanie estrogenów. Co więcej, doniesiono, że narażenie na te 

substancje stymuluje powstawanie różnorodnych nowotworów złośliwych, np. raka piersi [5]. 
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Jednym z klinicznych zastosowań wymienionych pierwiastków śladowych stała się ocena ryzyka 

zachorowania na niektóre schorzenia nowotworowe, w tym raka piersi i jajnika. Ostatnie badania 

pokazują, że u pacjentów z rakiem piersi obserwuje się obniżone poziomy selenu w surowicy w 

porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto, wykazano zmiany poziomów innych mikroelementów, w 

tym wyższe stężenia manganu i molibdenu. Poziom miedzi w surowicy był znacznie wyższy u 

pacjentów z rakiem piersi z obecnością odległych przerzutów [6]. W przypadku badań dotyczących 

cynku zaobserwowano obniżenie poziomu tego pierwiastka w surowicy u pacjentów z rakiem piersi [5, 

12, 13]. Dostarczono także dowodów wskazujących, że zawartość cynku we włosach u kobiet z rakiem 

piersi jest również znamiennie niższa niż w grupie kontrolnej [7]. 

Monitorowanie poziomu niektórych pierwiastków śladowych, w tym selenu, może mieć znaczenie 

w profilaktyce raka jajnika. W szczególności niskie poziomy Se i Mn wraz z wysokimi stosunkami 

Cu/Se mogą mieć wartość diagnostyczną we wszystkich podtypach histologicznych raka nabłonkowego 

jajnika [8]. Uważa się, że dodatkowa suplementacja selenu i zapobieganie jego niedoborom obniża 

ryzyko zachorowania, jednak potencjalny mechanizm działania tego pierwiastka jest niejasny [9].  

 Przegląd obecnie stosowanych metod diagnostycznych raka piersi i jajnika  

Diagnostyka raka piersi i jajnika musi być rozpoczęta od wnikliwego wywiadu klinicznego 

uwzględniającego wywiad rodzinny, narażenie środowiskowe i uzupełnionego o kompletne badanie 

fizykalne. Mammografia jest podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce i wczesnym 

wykrywaniu chorób piersi, jednak jej czułość maleje, gdy gruczoł piersiowy ma gęstą strukturę – 

posiada więcej tkanki gruczołowej. Przewagę zyskuje wtedy badanie ultrasonograficzne. W przypadku 

niediagnostycznych wyników przesiewowych badań obrazowych stosuje się obrazowanie rezonansu 

magnetycznego, którego czułość wynosi od 71 do 100% [10].  

Przy podejrzeniu raka jajnika typowym postępowaniem jest wykonanie badania ginekologicznego 

wraz z USG przezpochwowym, a gdy istnieją wskazania, diagnostykę poszerza się o TK jamy brzusznej 

i miednicy.  W ostatnich latach coraz większą wartość kliniczną przypisuje się biologicznym markerom 

– CA-125, HE4, które w połączeniu z oceną stanu menopauzalnego tworzą algorytm ROMA służący do 

oceny ryzyka obecności raka jajnika [11]. Dodatkową formą prewencji raka piersi i jajnika może być 

wykonywanie testów genetycznych, szczególnie wśród kobiet z obciążonym wywiadem rodzinnym. 

Nowym, alternatywnym markerem ryzyka wymienionych schorzeń nowotworowych stają się obecnie 

pierwiastki śladowe, a dokładniej ich stężenie w surowicy krwi.  

 Pierwiastki śladowe a rak piersi 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na całym świecie, cechującym się w 

zaawansowanym stadium wysoką śmiertelnością. Pojawia się coraz więcej dowodów udziału 

molekularnych mechanizmów, związanych z mikroelementami na jego proces nowotworzenia. 

Wykazano, że na powstawanie raka piersi mogą mieć wpływ endo- i egzogenne estrogeny, związki o 
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budowie podobnej do estrogenów oraz substancje wpływające na receptor estrogenowy, takie jak 

niektóre metale [5]. Istnieje pojęcie “metaloestrogeny” odnoszące się do związków metali i półmetali, 

wyzwalających przez wspomniany receptor sygnały prowadzące do transkrypcji genów 

odpowiedzialnych za proces nowotworzenia. Można do nich zaliczyć związki selenu, cynku, arsenu, 

antymonu, kadmu, kobaltu, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, rtęci i cyny [5].  

3.1. Cynk 

Wykryto zwiększoną zawartość cynku w nowotworowych tkankach gruczołu piersiowego w 

stosunku do zdrowych tkanek gruczołu [5, 12], jak również zauważono dodatnią korelację pomiędzy 

stężeniem występującego w nich cynku a histologicznie potwierdzoną złośliwością nowotworu [5]. 

Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi wykazywały niższe poziomy Zn w surowicy [5, 12, 13]. 

Badania te wskazują, że poziomy cynku w osoczu mogą być stosowane jako marker prognostyczny w 

raku piersi [5], aczkolwiek w metaanalizie naukowców z Chin wskazano na brak znaczących różnic w 

poziomie cynku w surowicy u pacjentek z rakiem piersi i zdrowych [7]. Spadek poziomu Zn w surowicy 

można wytłumaczyć zwiększonym zapotrzebowaniem tkanki nowotworowej na ten pierwiastek, 

wynikającym z większego wychwytu komórkowego oraz aktywności enzymatycznej wymagającej 

cynku jako kofaktora [12]. Za gromadzenie się Zn w nowotworowej tkance gruczołu odpowiada 

zwiększona ekspresja transporterów tego pierwiastka do komórki. Nadekspresja importera ZIP3 jest 

odpowiedzialna za oporność na leczenie antyestrogenowe, np. tamoksyfenem. Działanie cynku polega 

na aktywacji drogi transdukcji sygnałów przez receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), 

receptory kinazy tyrozynowej ErbB2 i ErbB4, receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-IR), 

kinazę aktywowaną mitogenami (MAPK) i kinazę białkową B (AKT) [5]. Wskazuje się na większe 

prawdopodobieństwo zezłośliwienia łagodnego guza piersi w kierunku raka piersi w przypadku 

wysokiej koncentracji cynku w tkance gruczołu [12]. Cynk prawdopodobnie predysponuje do 

uszkodzeń w chromosomach [13]. Ponadto, wykazano zmniejszoną ilość cynku we włosach kobiet z 

rakiem piersi w stosunku do grupy kontrolnej [5, 7, 12]. Ocena poziomu cynku we włosach ze skalpu 

jest prostą i nieinwazyjną metodą, natomiast jej ograniczeniem jest zanieczyszczenie włosów metalami 

pochodzącymi z atmosfery i części szamponów przeciwłupieżowych wzbogaconych w cynk [12]. 

3.2. Selen 

Antyproliferacyjne działanie selenu polega na wzmacnianiu ścisłych połączeń międzykomórkowych 

w gruczole piersiowym, hamowaniu cząsteczek regulujących angiogenezę wokół guza oraz udziale w 

funkcjach peroksydazy glutationowej będącej przeciwutleniaczem. Stwierdzono, że poziomy selenu w 

surowicy są niższe u pacjentek z rakiem piersi [6, 13], podczas gdy stężenie Se jest wyższe w tkankach 

nowotworowych niż zdrowych [6]. Wyższa ekspozycja na selen zmniejsza ryzyko pojawienia się raka 

piersi. Wykazano, że zwiększone stężenie selenu w paznokciach stóp zmniejszało ogólne ryzyko 

nowotworzenia [14]. Selen hamuje ekspresję onkogenów c-fos i c-myc, a jego działanie jako zmiatacz 
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wolnych rodników zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym materiału genetycznego w komórkach 

nabłonka gruczołów piersiowych [13]. Nie ma natomiast wystarczających dowodów na to, by zalecać 

pacjentom suplementację selenu podczas leczenia raka piersi [6,14]. Polskie badanie określające 

stężenia selenu w surowicy krwi kobiet, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie o małej 

zawartości selenu w środowisku, potwierdziło tezę zwiększonego ryzyka rozwoju raka piersi kobiet ze 

zbyt niskim poziomem selenu w surowicy w stosunku do kobiet z optymalnym poziomem Se. Zbyt 

wysoki poziom selenu w surowicy koreluje ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi, 

jednak związek ten nie jest statystycznie istotny. Za najbardziej odpowiedni poziom selenu w surowicy 

krwi polskich kobiet uznaje się stężenie 70-90 μg/L [15]. 

3.3. Kadm 

Wykazano, że w nowotworowej tkance gruczołu piersiowego znajduje się więcej kadmu niż w 

tkance zdrowej. Badania dowodzą związku między zwiększonym poziomem kadmu w moczu a 

ryzykiem zachorowania na raka piersi, szczególnie wśród kobiet po menopauzie. Natomiast inne 

badania w tej samej populacji nie wykazują związku między zwiększonym spożyciem kadmu a 

zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi [5]. Kadm indukuje ekspresję genów docelowych 

receptorów estrogenowych oraz hamuje apoptozę komórek raka piersi wywoływaną przez 5-

fluorouracyl [5]. 

3.4. Miedź 

Działanie miedzi w organizmie powoduje wzrost angiogenezy, stąd zaproponowano stosowanie 

środków chelatujących miedź celem zahamowania rozrostu naczyń wokół guza. Wykazano zwiększone 

stężenie miedzi w tkankach nowotworowych, jak również, w większości badań, zwiększone jej stężenie 

w surowicy u osób z rakiem piersi w porównaniu do jej stężeń u osób zdrowych [5, 6, 12, 13]. W tkance 

raka piersi wykazuje się nadekspresję białka opiekuńczego ATOX1 będącego białkiem wiążącym miedź 

o aktywności czynnika transkrypcyjnego [16]. Ponadto, odnotowano większe stężenie miedzi w moczu 

pacjentek z rakiem piersi w porównaniu do grupy kontrolnej. Pojawia się w związku z tym pojęcie 

“metalomiki” – nieinwazyjnej, potencjalnie transformacyjnej metody analizy zawartości metali jako 

nowoczesnego podejścia do wczesnego wykrywania raka piersi [17]. Sugeruje się także dietę ubogą w 

miedź u osób zmagających się z rakiem piersi [13].  
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3.5. Żelazo 

Poziomy żelaza, ferrytyny (białka magazynującego żelazo w organizmie) oraz transferyny (białka 

transportującego żelazo we krwi) okazały się wyższe u pacjentek z rakiem piersi w porównaniu do 

zdrowych kobiet, a poziom ferrytyny korelował dodatnio ze stopniem zaawansowania nowotworu [5, 

18]. Żelazo może zwiększać ilość wolnych rodników w organizmie, a u pacjentów z rakiem piersi 

krążący estrogen ułatwia uwalnianie wolnego żelaza z magazynów ferrytyny. Wywołany żelazem stres 

oksydacyjny w gruczole piersiowym przypisuje się zmianom w procesach sygnalizacji komórkowej, 

które kontrolują proliferację i apoptozę [18]. 

3.6. Inne mikroelementy 

Wykazano większe stężenie niklu i rtęci w tkance raka piersi w porównaniu do stężenia w zdrowym 

gruczole, a także akumulację ołowiu w krwi i włosach chorych. Uważa się, że glin znajdujący się w 

antyperspirantach gromadzi się w gruczole piersiowym, szczególnie w górnym zewnętrznym 

kwadrancie, co może prowadzić do pojawienia się raka piersi we wcześniejszym wieku [5]. Badania 

dowiodły większego stężenia ołowiu w moczu pacjentek z rakiem piersi w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Ołów w moczu został wstępnie zaklasyfikowany jako potencjalny biomarker raka piersi 

[17]. Wykazano wyższe stężenie manganu i molibdenu w surowicy krwi pacjentek z rakiem piersi niż 

w grupie kontrolnej [6]. Poziomy litu i chromu również okazywały się wyższe, a kobaltu niższe. Zwraca 

się uwagę na różnice w wynikach badań stężeń poszczególnych pierwiastków pochodzących z różnych 

ośrodków na świecie, na co przede wszystkim mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe. Zmiany 

stężeń pierwiastków śladowych mogą przyczyniać się do rozwoju raka piersi, wpływając nie tylko na 

uszkodzenie DNA, lecz też na wyższym poziomie, przez wpływ na układ hormonalny i immunologiczny 

[19].  

 Markery ryzyka raka jajnika 

Rak jajnika stanowi najczęstszą przyczynę zgonu spośród nowotworów ginekologicznych [20]. 

Objawy raka jajnika są niespecyficzne oraz pojawiają się dopiero, gdy guz jajnika rozrasta się i staje się 

bardziej zaawansowany. Ze względu na brak wartościowych badań przesiewowych, w większości 

przypadków późną diagnozę i słabe rokowanie, istotny wydaje się wpływ na modyfikowalne czynniki 

ryzyka. 

W wieloczynnikowej patogenezie nabłonkowego raka jajnika, poza czynnikami genetycznymi –  

mutacją BRCA1/2, czynnikami epigenetycznymi i hormonalnymi, istotną rolę odgrywają wolne rodniki 

tlenowe i związane z nimi zapalenia [21]. W ochronie komórek nabłonka biorą udział enzymy 

antyoksydacyjne, takie jak manganowa dysmutaza ponadtlenkowa (Mn-SOD), cynkowo-miedziowa 

dysmutaza ponadtlenkowa (Cu,Zn-SOD) oraz peroksydaza glutationowa (GPx1), dlatego stężenia 

takich pierwiastków jak miedź, selen, mangan są istotne w ich działaniu, a jednocześnie karcynogenezie 
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nowotworu [8]. Ponadto u chorych na raka jajnika odnotowano wyższy poziom autoprzeciwciał anty-

SBP1 – przeciwko białku wiążącemu selen i biorącemu udział w metabolizmie tego pierwiastka, a także 

uważanemu za supresor nowotworu. Autoprzeciwciała przeciwko SBP1, obecne zarówno w 

niewydolności jajników będącej jedną z przyczyn niepłodności kobiet, jak i surowiczym raku jajnika, 

mogą odzwierciedlać udział procesu autoimmunologicznego w etiologii surowiczego raka jajnika [22]. 

U chorych na raka jajnika stwierdzono niższe stężenie Mn oraz Se w krwi, a także wzrost stosunku 

Cu/Zn w porównaniu z grupą zdrowych osób. Spadek stężenia Mn może skutkować powiększeniem się 

guza nowotworowego, natomiast wzrost wartości Cu/Zn – zmniejszeniem zdolności 

przeciwutleniających [8]. Miedź może, poprzez tworzenie kompleksów z gonadoliberyną, powodować 

zwiększenie wydzielania FSH i LH i przyczyniać się do rozwoju nowotworu jajnika [23]. U kobiet z 

najwyższą podażą suplementowego selenu (> 20 μg/d) stwierdzono o około 30% niższe ryzyko 

zachorowania na raka jajnika w porównaniu do grupy kobiet przyjmujących selen na najniższym 

poziomie [9]. 

 Pierwiastki śladowe w prewencji innych schorzeń nowotworowych 

5.1. Rak endometrium  

Uważa się, że rak endometrium dotyczy najczęściej kobiet po menopauzie – 90% z nich jest w grupie 

powyżej 50 r.ż., a śmiertelność tego nowotworu wzrosła o 100% w ciągu ostatnich 20 lat [24]. 

Pomenopauzalne krwawienie z pochwy, będące objawem raka EM, jest często ignorowane, co opóźnia 

diagnozę choroby. Aby zapobiec rozwojowi nowotworu, zalecane jest m.in. stosowanie diety bogatej w 

rośliny strączkowe, jaja, pełnoziarniste produkty zbożowe zawierające cynk, a także ziarna sezamu i 

orzechy stanowiące źródło miedzi. 

Na słuszność zaleceń wskazują badania wykazujące, iż u pacjentek z rakiem endometrium 

odnotowano niższe stężenie Cu i Zn we krwi, jak i niższy stosunek Cu/Zn w porównaniu z grupą 

zdrowych kobiet [25]. Ponadto, po indywidualnej ocenie pacjentek stwierdzono korelację poziomu Cu 

oraz Zn z wiekiem. Odnotowano również znacząco podwyższony poziom kadmu (Cd) i ołowiu (Pb) w 

hiperplastycznych i nowotworowych tkankach endometrium w porównaniu ze zdrowymi tkankami, a 

także zmienione wartości Cu i Cu / Zn [26]. W badanych próbkach endometrium największe stężenie 

stwierdzono dla Cu i Mn. W hiperplastycznych tkankach zarówno stężenie Cu, Pb, jak i stosunek Cu/Zn 

były podwyższone. W tkankach raka endometrium odnotowano dodatkowo wzrost poziomu Cd. Do 

akumulacji metali w tkankach przyczyniało się również palenie papierosów, które jest czynnikiem 

ryzyka innych nowotworów, szczególnie płuc. 

Konieczne są badania, które sprawdzą mechanizm działania pierwiastków śladowych w 

karcynogenezie oraz zilustrują wpływ diety, stylu życia, statusu socjoekonomicznego i miejsca 

zamieszkania na ich stężenie zarówno we krwi, jak i w tkankach. 
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5.2. Rak gruczołu krokowego  

Kilka badań pokazuje, że ilość cynku w organizmie jest dramatycznie zmniejszona w przypadku raka 

prostaty, co prawdopodobnie odpowiada za rozwój i postęp tej choroby nowotworowej. Wskazuje się 

na możliwość terapii schorzenia przy użyciu jonoforu zwiększającego akumulację cynku [12]. Istnieje 

również odwrotna korelacja pomiędzy PSA – niewystarczająco czułym i swoistym markerem w 

rozpoznawaniu raka gruczołu krokowego, stanowiącym również wskaźnik stabilności architektury 

gruczołu – a poziomem selenu u młodych, niepalących mężczyzn, suplementujących cynk powyżej 

referencyjnych, dziennych wartości spożycia [27]. Wysoka ekspozycja na selen zmniejsza ryzyko 

pojawienia się raka gruczołu krokowego [14]. Należy jednak ostrożnie dobierać dawki przyjmowanego 

pierwiastka, ponieważ u mężczyzn z wysokim wyjściowym poziomem selenu, jego dodatkowa 

suplementacja zwiększa ryzyko raka prostaty wysokiego stopnia [28].  

5.3. Pozostałe nowotwory 

Zmiana stylu życia, jak i nawyków żywieniowych przyczyniła się do wzrostu liczby 

odnotowywanych nowotworów w ciągu ostatnich lat. W prewencji tych schorzeń warto zadbać o dietę 

wzbogaconą o odpowiedni poziom cynku i selenu – pierwiastków o właściwościach antyrakowych 

uczestniczących w naprawie DNA.  

W metaanalizie wykazano korelację pomiędzy wysoką ekspozycją na Se a zmniejszonym ryzykiem 

wielu złośliwych nowotworów – piersi, płuca, przełyku, żołądka, prostaty [14]. Stężenie selenu mogłoby 

więc zostać wykorzystane jako czynnik prewencyjny wielu nowotworów. Dowiedziono, iż kobiety z 

najniższym poziomem Se miały ponad dwukrotnie większe ryzyko raka w porównaniu z kobietami z 

grupy referencyjnej. Prawdopodobnie, ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy zwiększa się też 

przez spożywanie zbyt dużej ilości. Z tego powodu, celem suplementacji selenu u kobiet powinien być 

jego optymalny poziom –  od 70 μg/L do 90 μg/L [15]. Należy wziąć pod uwagę, iż na stężenie 

mikroelementów we krwi i tkankach wpływają wiek, palenie papierosów i interakcje z innymi 

składnikami pokarmu, suplementami czy lekami. Poziom innego śladowego pierwiastka – cynku w 

surowicy jest uważany za marker ryzyka zachorowania na raka u kobiet, natomiast u obu płci marker 

ten stanowi stosunek Cu/Zn. Najniższe ryzyko koreluje się z wartością Cu/Zn między 1,16 a 1,29 dla 

kobiet i między 1,17-1,31 dla mężczyzn [29]. 

W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie analizy zmian poziomów pierwiastków śladowych 

zachodzących przy wybranych nowotworach. 
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Tabela 1. Zmiany poziomów pierwiastków śladowych w wybranych nowotworach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dostępnej literatury 

  Rak piersi Rak jajnika Rak 

endometrium 

Rak gruczołu 

krokowego 

Materiał  Krew Tkanka 

nowotwo

rowa 

Krew Krew Krew 

Selen Spadek Wzrost Spadek 
– – 

Cynk Spadek Wzrost –  Spadek Spadek 

Miedź Wzrost Wzrost –  Spadek –  

Stosunek 

Miedź/Cynk 

–  –  Wzrost Spadek –  

Mangan Wzrost –  Spadek –  –  

Molibden Wzrost –  –  –  –  

Kadm Wzrost –  –  –  –  

Żelazo Wzrost –  –  –  –  

Nikiel, rtęć –  Wzrost –  –  –  

 

 Wnioski 

Monitorowanie poziomu pierwiastków śladowych w surowicy krwi stanowi pomocne narzędzie 

diagnostyczne uzupełniające wywiad kliniczny, badanie fizykalne i badania dodatkowe, w tym badania 

obrazowe. Występowanie raka piersi i jajnika często powiązane jest z niewłaściwym stężeniem takich 

pierwiastków jak selen, cynk, arsen, mangan, kadm, dlatego stanowią one doskonały marker 

określający, czy stosowana dieta ma charakter antynowotworowy. Zwraca się uwagę na potrzebę 

rozpowszechnienia wiedzy na temat kontrolowania poziomów niektórych pierwiastków śladowych, a 

także prowadzenia ich racjonalnej suplementacji wraz z pożywieniem, uwzględniającej niedobory 
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poszczególnych mikroelementów, co zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. 

Zaznacza się, że optymalny poziom pierwiastków śladowych w surowicy zmienia się wraz z wiekiem, 

co stanowi trudność terapeutyczną. 

Słowa kluczowe:  

selen, cynk, nowotwór piersi i jajnika, markery ryzyka, pierwiastki śladowe w surowicy 

Keywords:  

selenium, zinc, breast and ovarian cancer, risk markers, serum trace elements 
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Abstrakt 

Ocena drożności jajowodu powinna stanowić istotną część diagnostyki niepłodności żeńskiej. 

Całkowite lub częściowe zamknięcie światła jajowodu może wynikać z przeszkód w jajowodzie, 

zrostów okołojajowodowych, przebytych operacji czy endometriozy. Jednak, aby pacjentka została 

zakwalifikowana do zabiegu selektywnej histerosalpingografii (SHSG) niedrożność musi dotyczyć 

proksymalnej części jajowodów. Istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie pacjentki do 

zabiegu obejmujące między innymi wykonanie badań laboratoryjnych potwierdzających brak 

przeciwwskazań do wykonania SHSG. Metoda SHSG polega na przezpochwowym wprowadzeniu 

cewnika do jamy macicy, a następnie podaniu środka kontrastowego pod ciśnieniem. Jeśli niedrożność 

utrzymuje się pomimo podania kontrastu ponawia się próbę udrożnienia za pomocą selektywnego 

zacewnikowania jajowodu i przy użyciu specjalnych mikronarzędzi.  

Zabieg udrażniania jajowodów w przypadku obustronnej niedrożności w części bliższej jest 

małoinwazyjną, skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, wiążącą się z dużym odsetkiem sukcesu 

klinicznego. 

Niewątpliwą zaletą przedstawionego zabiegu jest możliwość jego wykonania w ramach Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

English Abstract 

Tubal patency assessment should be an important part of the diagnosis of female infertility. Full or 

partial occlusion of the fallopian tube may result from obstruction of the fallopian tube, peritubal 

adhesions, surgery or endometriosis. However, for a patient to qualify for selective 

hysterosalpingography (SHSG), the obstruction must involve the proximal part of the fallopian tubes. 

An important element is the proper preparation of the patient for the procedure, including, among others, 

laboratory tests confirming the absence of contraindications for SHSG. The SHSG method involves 
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transvaginal insertion of a catheter into the uterus, followed by administration of a contrast agent under 

pressure. If the obstruction persists despite the contrast being applied, an attempt is made to unblock it 

using selective fallopian tube catheterization and the use of special micro tools. 

Fallopian tube unblocking in the case of bilateral obstruction in the proximal part is a minimally 

invasive, effective and safe method of treatment, associated with a high percentage of clinical success. 

The undoubted advantage of the presented procedure is the possibility of performing it under the 

National Health Fund. 

 Wprowadzenie  

Niepłodność jako zjawisko społeczne stanowi istotny czynnik wpływający na stan demograficzny i 

wskaźniki makroekonomiczne kraju. Aby zapewnić zastępowalność pokoleń, przyjmuje się, że 

współczynnik dzietności powinien wynosić 2,10–2,15 [1]. W Polsce w 2018 roku współczynnik 

dzietności wynosił 1,435 [2]. Znaczący spadek dzietności i problem niepłodności rysuje się jako 

poważny problem społeczny. 

Niepłodność jest jednym z najczęstszych przewlekłych zaburzeń obejmujących młodych dorosłych. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Niepłodność żeńska to niemożność 

osiągnięcia klinicznej ciąży po 12 miesiącach lub dłużej regularnego niezabezpieczonego stosunku 

seksualnego wśród kobiet do 35 roku życia lub po 6 miesięcach wśród kobiet powyżej 35 roku życia. 

Niepłodność pierwotna oznacza, że kobieta nigdy nie zaszła w ciążę; niepłodność wtórna określa 

natomiast sytuację, w której zajść w ciążę nie może kobieta, która kiedyś już była w ciąży (a więc z 

wywiadem obejmującym poród, poronienie lub ciążę pozamaciczną). Według danych WHO 

niepłodność żeńska w krajach rozwiniętych dotyczy około 37% niepłodnych par [3]. 

Okres bezskutecznych starań o ciążę, po którym para powinna skorzystać ze specjalistycznej 

konsultacji, zależy od wieku kobiety, przebiegu jej cykli, przebytych operacji w obrębie miednicy, 

wielkości rezerwy jajnikowej oraz planów prokreacyjnych partnerów [4,5]. 

 Funkcja jajowodu w rozrodzie  

Do najważniejszych zadań jajowodów należą: 

- przechwytywanie za pomocą strzępków jajowodowych komórki jajowej uwolnionej z jajnika 

podczas owulacji, 

- transportowanie komórki jajowej do momentu spotkania z plemnikami, 

- zapewnienie odpowiedniego środowiska dla odżywiania komórki jajowej, plemników oraz zarodka 

(rola wydzieliny śluzówki jajowodu w okresie do kilku pierwszych dni po zapłodnieniu), 

- transportowanie zarodka do jamy macicy. 
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 Przyczyny niepłodności jajowodowej 

Niedrożność jajowodowa z powodu zablokowania jednego lub obu jajowodów polega przede 

wszystkim na niezdolności do transportu komórki jajowej do miejsca spotkania z plemnikami 

(niemożność zapłodnienia) lub utrudnionym transporcie zarodka do macicy, co z kolei może prowadzić 

do powstania ciąży pozamacicznej. Niedrożność może pojawiać się w każdej części jednego lub obu 

jajowodów; klasyfikowana jest zwykle jako proksymalna lub obwodowa. Może być ona spowodowana 

przeszkodami w jajowodzie, zmianami zapalnymi jajników i jajowodów, endometriozą lub operacją w 

obrębie miednicy mniejszej. Niedrożność jajowodów jest zwykle spowodowana przez zapalenie 

narządów miednicy mniejszej (PID) lub endometriozę. Zablokowanie jajowodów może być również 

wywołane blizną powstałą w wyniku operacji w obrębie miednicy mniejszej. Częstą przyczyną 

niedrożności jajowodów są także czopy śluzowe, które blokują światło jajowodów [6,7]. 

Niedrożność jajowodów stanowi ok. 30%  przypadków niepłodności u kobiet [8]. 

 Diagnostyka niepłodności jajowodowej 

Badaniami obrazowymi o niepodważalnym znaczeniu w ocenie budowy anatomicznej narządu 

rodnego są: ultrasonografia, ultrasonografia 3D, histerosalpingografia (HSG) i kontrastowa / żelowa 

histerosalpingosonografia (HyCoSy/HyFoSy) [9]. Zarówno HSG jak i HyCoSy/HyFoSy mogą być 

wykonywane u pacjentek, u których wykluczono inne przyczyny niepłodności. 

Przy podejrzeniu występowania zmian w obrębie miednicy mniejszej, w tym w jajowodach, można 

zaproponować poszerzenie diagnostyki o laparoskopię [9].  

U kobiet ze stwierdzoną patologią w czasie diagnostycznego zabiegu laparoskopowego można 

przeprowadzić naprawcze leczenie operacyjne. Leczenie operacyjne przydatków należy prowadzić z 

należytą starannością i możliwie oszczędzająco, tak aby nie spowodować jednoczesnej utraty rezerwy 

jajnikowej [9]. 

 Postępowanie operacyjne w leczeniu niepłodności jajowodowej 

Zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) 

oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) dotyczącymi diagnostyki i leczenia 

niepłodności, obowiązującymi od 2018 r., przy podejrzeniu zmian patologicznych w obrębie jajowodów 

oraz endometriozy należy zaproponować postępowanie operacyjne ze standardową profilaktyką 

przeciwzrostową. PTMRiE zaleca, aby chirurgiczną korektę zmian chorobowych jajowodów rozważyć 

w populacji kobiet z dobrym rokowaniem, tj. w grupie kobiet młodych, z krótkim okresem leczenia 

niepłodności, ze zmianami w odcinku dystalnym jajowodu, które obejmują błoniaste zrosty i/lub 

nieznaczne zmiany w strzępkach, z niewielkim poszerzeniem jajowodów, przy cienkich i elastycznych 

ścianach, z zachowaną drożnością światła jajowodu, ale zawsze po wykluczeniu czynnika męskiego i 

innych przyczyn niepłodności [9]. Istotne jest, aby operacje korekcyjne jajowodów były 

przeprowadzane przez doświadczonych operatorów biegłych w technikach mikrochirurgicznych i 
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laparoskopowych. Należy również poinformować operowane pacjentki, że po operacjach korekcyjnych 

jajowodów występuje zwiększone ryzyko ciąż pozamacicznych [9]. 

Rekomendacje PTMRiE oraz PTGP zalecają, aby u niepłodnych kobiet z gorszym rokowaniem, tj. 

po 35. roku życia, z patologią odcinka proksymalnego lub średnio-ciężkimi zmianami w odcinku 

dystalnym oraz po uprzedniej operacji korekcyjnej jajowodu i braku ciąży w ciągu sześciu miesięcy 

zaleca się wykonanie zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro fertilization, IVF) [9].  

Obecność wodniaka jajowodu może pogarszać skuteczność procedury IVF nawet o około 50%. 

Przed leczeniem w programie można zalecić usunięcie wodniaka jajowodu lub zamknięcie jego ujścia 

macicznego, gdyż udowodniono, że podnosi to efektywność terapii do poziomu obserwowanego w 

grupie kobiet bez zmian w jajowodach. 

Przedstawiając pacjentkom z niepłodnością spowodowaną czynnikiem jajowodowym możliwe 

metody terapeutyczne, należy dokładnie omówić ich skuteczność, bezpieczeństwo oraz koszty. Należy 

również uwzględnić preferencje leczonych par, które mogą wynikać m.in. z uwarunkowań 

ekonomicznych, religijnych oraz etycznych. 

Zgodnie z cytowanymi Rekomendacjami PTMRiE oraz PTGP metoda IVF ma udowodnioną 

najwyższą skuteczność spośród wszystkich metod leczenia niepłodności. Jednakże powyższe 

rekomendacje nie wspominają o procedurze SHSG jako opcji terapeutycznej dla pacjentek z 

proksymalną niedrożnością jajowodową, co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż tylko jeden ośrodek 

zajmuje się w tym w Polsce. Od kilku lat zabiegi SHSG wykonywane są z dużym powodzeniem w 

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. 

 Rys historyczny - początki SHSG 

Pierwsza wzmianka o selektywnym udrażnianiu jajowodów pojawiła się już w 1849 roku na łamach 

czasopisma The Lancet, kilka dekad przed pierwszym zdjęciem rentgenowskim.  Pewien angielski 

chirurg  po raz pierwszy przeprowadził próbę usunięcia niedrożności jajowodu za pomocą kości 

wieloryba [10]. 

W 1977 r. Rouanet i Chalut, wykorzystując techniki angiograficzne, umieścili cewnik zwykle 

używany do angiografii w śródściennej części jajowodu w celu dokładniejszej diagnostyki niedrożności 

jajowodów [11]. 

W połowie lat 80. XX w. pojawiły się doniesienia opisujące przezpochwowe udrażnianie jajowodów 

przy użyciu systemu współosiowych cewników. W 1987 r. Thurmond et al. opisali technikę selektywnej 

salpingografii i rekanalizacji jajowodów, która została zastosowana do poprawy diagnostyki i leczenia 

proksymalnej niedrożności jajowodów. 

W 1993 r. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive 

Medicine) uznało zabieg radiologicznego udrażniania jajowodów jako metodę leczenia niepłodności u 

kobiet z niedrożnością proksymalną przed podjęciem bardziej inwazyjnych i kosztownych  procedur 

[12]. 
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W 1998 r. Królewskie Towarzystwo Położników i Ginekologów (Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists) włączyło do rekomendacji leczenia niepłodności zabieg udrażniania jajowodów pod 

kontrolą fluoroskopii [12]. 

Mimo upływu czasu i rozwoju metody, SHSG jest dostępna w niewielu ośrodkach referencyjnych. 

 SHSG w diagnostyce i leczeniu niepłodności kobiecej 

Jeśli jajowody nie zostaną zwizualizowane podczas HSG, należy powtórzyć procedurę, aby 

wykluczyć możliwość przypadkowego problemu technicznego lub skurczu jajowodów. Jeśli jajowody 

nadal pozostają niedrożne, wskazane jest selektywne cewnikowanie jajowodów pod kontrolą 

fluoroskopową lub histeroskopową w celu potwierdzenia diagnozy i potencjalnego udrożnienia 

jajowodu [13]. 

Przezszyjkowa selektywna histerosalpingografia (SHSG) i kaniulacja jajowodu jako metoda 

diagnostyczna umożliwia zróżnicowanie prawdziwej niedrożności patologicznej ze skurczem lub 

nieprawidłowościami błony śluzowej jajowodu. Jest to istotne dla określenia właściwego dalszego 

postępowania terapeutycznego. 

Niewątpliwą zaletą selektywnej salpingografii z rekanalizacją jajowodów jest jej niski koszt oraz 

prostota, oraz fakt, że można ją wykonać jednoczasowo z badaniem histerosalpingograficznym, które 

nie spowodowało udrożnienia jajowodów. 

Wyniki badań z ośrodków na całym świecie pokazują, że sukces kliniczny rekanalizacji jajowodu 

szacuje się na około 85–88%, a odsetek donoszonych ciąż po leczeniu wynosi około 27%. Kobiety 

poddane SHSG mogą wrócić do normalnej aktywności po kilku godzinach od zabiegu. 

Randomizowane kontrolowane badanie z 1999r. wykazało, że SHSG stanowiło lepsze badanie 

diagnostyczne niedrożności zlokalizowanej w bliższym odcinku jajowodu niż podanie barwnika w 

trakcie laparoskopii [14]. 

 Przygotowanie do SHSG 

Głównym wskazaniem dla procedury SHSG jest niedrożność proksymalna jajowodu, co wynika ze 

względów praktycznych. Anatomiczne położenie jajowodu sprawia, że jego dystalna część jest 

odcinkiem objętym procesami chorobowymi, takimi jak zapalenie w obrębie miednicy mniejszej, czy 

endometriozą, rzadziej jest to także lokalizacja zagnieżdżenia ciąży pozamacicznej [8]. 

Bezwzględnym przeciwskazaniem do wykonania opisywanej procedury jest ciąża oraz aktywny stan 

zapalny. Wszelkie podejrzenia infekcji miednicy muszą zostać wyjaśnione przed zabiegiem. 

Zaawansowane uszkodzenie jajowodów i utrata normalnej funkcji także jest przeciwwskazaniem do 

SHSG. Wybór innej metody terapeutycznej niż SHSG jest również rekomendowany dla par z ciężką 

niepłodnością męską. Zabieg SHSG zwykle wykonuje się do 2 miesięcy od rozpoznania niedrożności 

we wstępnym badaniu HSG. 
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Istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie pacjentki do zabiegu obejmujące między 

innymi wykonanie badań laboratoryjnych potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonania 

SHSG. Do panelu badań wykonywanych przez pacjentkę należy morfologia krwi, szybkość opadania 

krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego, OB), białko C-reaktywne (CRP), hormon tyreotropowy 

(TSH), kreatynina, grupa krwi. Zwykle jednak pacjentki z niepłodnością są po konsultacji 

internistycznej, w tym endokrynologicznej. 

Metoda SHSG polega na przezpochwowym wprowadzeniu cewnika do jamy macicy, a następnie 

podaniu środka kontrastowego pod ciśnieniem. Jeśli niedrożność utrzymuje się pomimo podania 

kontrastu ponawia się próbę udrożnienia za pomocą selektywnego zacewnikowania jajowodu i przy 

użyciu mikronarzędzi. Spokój i komfort pacjentki mają kluczowe znaczenie dla technicznego sukcesu 

zabiegu, ponieważ stres, zdenerwowanie i dolegliwości bólowe mogą spowodować np. skurcz 

jajowodów i utrudnić sprawne przeprowadzenie SHSG [15]. 

Procedurę SHSG należy wykonać do 10. dnia cyklu miesiączkowego (w fazie folikularnej), aby 

zminimalizować prawdopodobieństwo wczesnej ciąży u pacjentki podczas zabiegu i aby uzyskać lepszą 

wizualizację obrazu [15]. Niezwykle ważne są także: abstynencja seksualna w cyklu menstruacyjnym 

(zaleca się wykonanie badania poziomu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG) w surowicy 

przed zabiegiem), nieprzyjmowanie pokarmu na 6 godzin przed zabiegiem oraz dostarczenie 

dokumentacji medycznej.  

Lekarz może również zlecić wymaz z pochwy wykonany na 7 dni przed spodziewaną miesiączką 

przed cyklem, w którym zostanie przeprowadzona SHSG, a także podczas przyjęcia pacjentki do 

oddziału. Przygotowanie farmakologiczne obejmuje zastosowanie profilaktyczne dopochwowych 

leków przeciwzapalnych.  

Procedura odbywa się w sterylnych warunkach. Aby poprawić komfort pacjentki, zwykle podaje się 

dożylne leki uspokajające i przeciwbólowe, dlatego znieczulenie ogólne jest zbędne. 

Podczas zabiegu wykorzystuje się wodny roztwór środka kontrastowego, aby zminimalizować 

ryzyko powstania ziarniny w obrębie jajowodu [16]. 

 Przebieg SHSG 

9.1. Kaniulacja szyjki macicy 

Pacjentka jest układana w pozycji ginekologicznej. Po sterylnym umyciu pacjentki i sterylnym 

obłożeniu, zakłada się wziernik do pochwy celem uwidocznienia szyjki macicy. Następnie zakłada się 

cewnik okluzyjny, który jest wystarczająco szeroki by wprowadzić do niego współosiowo cewnik 

diagnostyczny. Po osiągnięciu dobrego uszczelnienia szyjki macicy jama macicy zostaje wypełniona 

wodnym roztworem środka kontrastowego. Rozcieńczenie środka kontrastowego do około 30% 

umożliwia wizualizację  cewnika i przewodu w jamie macicy podczas fluoroskopii [8]. 
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Przewagą tej metody nad klasycznym badaniem HSG jest doskonałe uszczelnienie, które zapewnia 

duża objętość balonu cewnika, co pozwala na wygenerowanie odpowiedniego ciśnienia w jamie macicy. 

9.2. Selektywna salpingografia 

Jeśli jajowody nie wypełnią się środkiem kontrastowym i zostanie uwidoczniona obstrukcja 

jajowodu, selektywny cewnik do salpingografii (SSG) zostaje wprowadzony przez wcześniej założony 

cewnik wewnątrzmaciczny. Podczas fluoroskopii cewnik zostaje obrócony, aby dotrzeć do 

odpowiedniego jajowodu. Dystalny koniec cewnika SSG jest nieprzepuszczalny dla promieniowania, 

co pozwala na jego uwidocznienie pod fluoroskopią. Następnie odpowiednią ilość środka 

kontrastowego podaje się przez cewnik SSG, tak aby selektywnie potwierdzić poziom niedrożności 

jajowodów i przeprowadzić ich rekanalizację przy użyciu próby ciśnieniowej. Jeśli przeszkoda zostanie 

pokonana, kontur jajowodu zostanie zarysowany. 

 Kiedy ujście staje się drożne, zostają wykonane zdjęcia radiologiczne a cewnik jest przesuwany 

przez jamę macicy do ujścia drugiego jajowodu. Obrazu radiologicznego uzyskanego po wprowadzeniu 

cewnika do światła jajowodu i po podaniu środka kontrastowego nie można uwidocznić przy 

konwencjonalnym badaniu HSG [15].  

9.3. Rekanalizacja jajowodu 

Jeśli SHSG ujawni proksymalną niedrożność jajowodu, odpowiednie mikronarzędzia (prowadniki 

hydrofilne, mikrocewniki) zostają użyte przez radiologa zabiegowego w celu usunięcia przeszkody. 

Stosuje się delikatny nacisk przy wprowadzaniu mikronarzędzi tak, aby pokonać opór. Po uzyskaniu 

drożności jajowodu powinna zostać wykonana kontrolna salpingografia. Potwierdzeniem sukcesu 

terapeutycznego jest swobodny wypływ środka kontrastowego do jamy otrzewnowej. 

Połączenie powyższych metod pozwala na usunięcie obustronnej proksymalnej niedrożności w ok. 

85% przypadków. Niestety, częstość nawrotów okluzji szacuje się na ok. 30% i wiąże się z przewlekłym 

procesem zapalnym obejmującym jajowody. Szacuje się, że po okresie 6–12 miesięcy tylko 62% 

jajowodów pozostaje drożnych, w związku z powyższym pierwsze sześć miesięcy po zabiegu jest 

kluczowe dla planów prokreacyjnych pacjentki [10]. 

 

Codzienne czynności można wznowić następnego dnia. Większość pacjentek odczuwa niewielki 

dyskomfort w obrębie miednicy, który trwa krócej niż 24 godziny. Powyższe objawy mogą być 

złagodzone poprzez zastosowanie doustnych preparatów przeciwbólowych i rozkurczowych. Do 3 dni 

od zabiegu mogą pojawiać się plamienia z dróg rodnych [8]. 

 

 Podsumowanie 
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SHSG to skuteczna metoda diagnostyki i leczenia niedrożności jajowodów w odcinku 

proksymalnym. Wydaje się być procedurą pierwszego wyboru w powyższym wskazaniu. Zastosowanie 

SHSG może wyeliminować potrzebę bardziej inwazyjnych i kosztownych procedur u wielu kobiet. Jest 

to ważna alternatywa dla powszechnie wykonywanych operacji laparoskopowych. Wśród zalet SHSG 

należy wymienić znaczny odsetek sukcesów terapeutycznych, w tym uzyskanych ciąż oraz 

ekonomiczność zabiegu. Skutecznie wykonana procedura SHSG pozwala na odzyskanie drożności 

jajowodów u 60 do 80% pacjentek.  Wskaźnik ciąż  po zabiegu SHSG waha się od 20 do 60%, średnio 

około 30% pacjentek zachodzi w ciążę. Około połowa ciąż występuje w ciągu pierwszych 12 miesięcy 

po zabiegu [13,17]. Do rzadkich powikłań SHSG można zaliczyć: perforację narządu (2%), ciążę 

pozamaciczną (3-9%) oraz zakażenie (1%). Rekonstrukcja chirurgiczna niedrożności odcinka bliższego 

jajowodów jest mniej skuteczna i niesie ze sobą znaczne ryzyko (około 20%) ciąży pozamacicznej. 

Współczynnik dzietności wśród kobiet z niepłodnością spowodowaną niedrożnością jajowodu wynosi 

około 30%. Po udrożnieniu jajowodów jedna trzecia kobiet doświadcza ponownego zablokowania 

jajowodów. W takim przypadku możliwe jest powtórzenie opisanej procedury. 

Procedura SHSG może uchronić pacjentki przed koniecznością poddania się inwazyjnemu 

zabiegowi chirurgicznemu lub zapłodnieniu pozaustrojowemu. Przewaga SHSG nad IVF polega na 

minimalizowaniu ryzyka zespołu hiperstymulacji jajników oraz ciąży mnogiej. Dodatkowo, leczenie za 

pomocą IVF jest zwykle bardziej kosztowne, inwazyjne i trudniejsze technicznie w wykonaniu. Innymi 

aspektami, o których nie należy zapominać w przypadku IVF są względy religijne, kulturowe i etyczne. 

Dla niektórych kobiet zapłodnienie pozaustrojowe jest niezgodne z ich przekonaniami, a nie tylko 

rozwiązaniem dającym im szansę na posiadanie dzieci. Według doniesień literaturowych, wskaźnik 

klinicznie potwierdzonych ciąż po zastosowaniu IVF w przypadku proksymalnej niedrożności 

jajowodowej nie jest znacznie większy niż łączny kliniczny wskaźnik ciąż uzyskanych dzięki SHSG 

[10, 18]. 

Słowa kluczowe:  

niepłodność żeńska, przezszyjkowa rekanalizacja jajowodów, selektywna histerosalpingografia, 

proksymalna niedrożność jajowodów 

Keywords:  

female infertility, transcervical fallopian tube recanalization, selective hysterosalpingography, 

proximal tubal occlusion 

Literatura: 

1. Stańczak J. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku. Główny Urząd 

Statystyczny Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Warszawa 2013, 4–6. 



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

137 

2. Stańczak J, Szałtys D, Cierniak-Piotrowska M i in. Rocznik Demograficzny 2019. Główny Urząd 

Statystyczny Departament Badań Demograficznych. Warszawa 2019,513-514. 

3. Mascarenhas M, Flaxman S, Boerma T, et al. National, Regional, and Global Trends in Infertility 

Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys. PLoS Medicine. 2012;9: e1001356. 

4. The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Gynecologic Practice and The 

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Female age-related fertility 

decline. Fertility and Sterility. 2014;101:633–634. 

5. Brosens I, Gordts S, Valkenburg M, et al. Investigation of the infertile couple: when is the appropriate time 

to explore female infertility? Hum Reprod 2004;19:1689–1692. 

6. Briceag I, Costache A, Purcarea VL et al. Fallopian tubes--literature review of anatomy and etiology in 

female infertility. J Med Life. 2015;8:129-131. 

7. Kallen AN, Kodaman PH. Diagnosis and treatment of infertility coused by fallopian tube factor. Infertility. 

2011;1:19-26. 

8. Novy MJ, Thurmond AS, Patton P, Uchida BT, Rosch J. Diagnosis of corneal obstruction by transcervical 

fallopian tube cannulation. Fertil Steril. 1999;50:434–440. 

9. Łukaszuk K, Kozioł K, Jakiel G i in. Diagnostyka i leczenie niepłodności — rekomendacje Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i 

Położników (PTGP). Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2018;3:112-140. 

10. Thurmond AS, Machan LS, Maubon A J et al. A Review of Selective Salpingography and Fallopian Tube 

Catheterization. RadioGraphics. 2000 Nov-Dec;20(6):1759-68.  

11. Rouanet JP, Chalut J. Une application du catheterisme selectif: la salpingographie [letter]. Nouv Presse Med. 

1977;6:27–85. 

12. Lazer T, Meltzer S, Saar-Ryss B et al. The place of selective hysterosalpingography and tubal canalization 

among sub-fertile patients diagnosed with proximal tubal occlusion. Arch Gynecol Obstet. 2016;293:1107–

1111. 

13. Papaioannou S, Afnan M, Girling AJ, et al. Long-term fertility prognosis following selective salpingography 

and tubal catheterization in women with proximal tubal blockage. Hum Reprod. 2002;17:2325-2330. 

14. Woolcott R, Fisher S, Thomas J, Katable W. A randomized, prospective, controlled study of laparoscopic 

dye studies and selective salpingography as diagnostic tests of fallopian tube patency. Fertil Steril. 

1999;72:879-884. 

15. Cobellis L, Argano  F, Castaldi M. A et al. Selective salpingography: preliminary experience of an office 

operative option for proximal tubal recanalization. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology. 2012 Jul;163(1):62-6. 

16. Pinto AB, Hovsepian DM, Wattanakumtornkul S, Pilgram TK. Pregnancy outcomes after fallopian tube 

recanalization: oil-based versus water-soluble contrast agents. J Vasc Interv Radiol. 2003;14:69-74. 

17. De Silva PM, Chu JJ, Gallos ID, Vidyasagar AT, Robinson L,  Coomarasamy A. Fallopian tube 

catheterization in the treatment of proximal tubal obstruction: a systematic review and meta-analysis. 

Human Reproduction. 2017;32:836–852. 



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

138 

18. Al-Omari MH, Al-Mnayyis A, Obeidat N et al.  Fallopian tube recanalisation using dedicated radiographic 

tubal assessment set in angiography suite. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology. 

2014;58:415–421. 

 

 

  



Postępy w diagnostyce medycznej  
 

 

139 

Uszkodzenie stawów w przebiegu artropatii hemofilowej jako 

wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne 

Adrianna Gorecka1, Bartłomiej Zaremba1, Małgorzata Szypłowska1, Adrian Kuś1, Michał Obel1 

Opiekun pracy: dr n. med. Jerzy Bednarski2 

1 Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2 Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 

w Lublinie 

 

Abstrakt 

Hemofilia jest genetycznie uwarunkowaną skazą krwotoczną. Dzielimy ją na typy A, B oraz C. 

Z powodu niedoboru czynników krzepnięcia, odpowiednio 8, 9 lub 11, głównym objawem są nadmierne 

i wydłużone krwawienia. Dla ciężkiej postaci (<1% aktywnego czynnika krzepnięcia) hemofilii typu A 

i B charakterystyczne są krwotoki dostawowe. Ich liczba sięga 20 rocznie. Pierwsze wylewy występują 

we wczesnym dzieciństwie, ich częstość wzrasta wraz z wiekiem. Najbardziej narażony jest staw 

kolanowy, łokciowy i skokowy. Nieleczona nawracająca hemartroza prowadzi do zwyrodnienia 

i destrukcji stawu, czyli artropatii hemofilowej. W patogenezie artropatii główną rolę odgrywają 

przerost błony maziowej i szkodliwy wpływ składników krwi na chrząstkę stawową. Ogranicza to 

funkcję całej kończyny, prowadząc to znacznego ograniczenia sprawności chorego. Wystąpienie zmian 

radiologicznych świadczy o obecnej już artropatii, wskutek czego do wczesnej diagnostyki zmian w 

układzie stawowym wykorzystywana jest ultrasonografia oraz rezonans magnetyczny. Umożliwiają one 

ocenę tkanek miękkich, ilości płynu i przekrwienia błony maziowej oraz uszkodzenia chrząstki. Wysoce 

skuteczne zarówno w profilaktyce jak i leczeniu jest substytucja czynników krzepnięcia. Jeśli 

krwawienie nie ustępuje konieczna może być ewakuacja krwi ze stawu (artrocenteza). Jeśli leczenie 

zachowawcze nie przynosi efektów konieczne mogą być zabiegi takie jak radiosynowektomia lub 

chirurgiczne usunięcie zmienionej zapalnie błony maziowej. 

English Abstract 

Haemophilia is a genetic hemorrhagic disorder. The disease is classified into type A, B or C. Due to 

a decreased activity or deficiency of clotting factors – VIII, IX or XI respectively, the main symptom of 

haemophilia is excessive and prolonged bleeding, occuring even after minor injuries or spontaneously. 

Moreover, a characteristic symptom of severe haemophilia (<1% active clotting factor) is hemarthrosis. 

The number of incidents reaches 20 annually. First intra-articular joint bleedings appear in early 

childhood, and their frequency increases with age. The knee, elbow and ankle are the most prone to 
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bleeding. Recurrent hemarthrosis leads to haemophilic arthropathy. It is caused by hypertrophy of 

synovial membrane and a damaging effect of blood components on the cartilage. The volume of the 

joint increases, which eventually restricts the function  of the whole limb, leads to muscle artrophy and 

diminish joint stability. Deformities in X-rays are the evidence of arthropathy, so to diagnose early 

changes in articular system ultrasonography and MR are preferred. They make an examination of soft 

tissues, the volume of the fluid, synovial membrane and articular cartilage damages. Substitiution of 

clotting factors is highly effective not only in acute bleeding, but also in prevention. If the haemorrhage 

persists, arthrocentesis may be necessary.  In the more serious cases procedures such as 

radiosynovectomy or surgical removement of synovial membrane are recommended. 

  Hemofilia – patogeneza, dziedziczenie, epidemiologia 

Hemofilia jest genetycznie uwarunkowaną skazą krwotoczną. Wyróżniamy trzy typy tego 

schorzenia: A, B i C. Ich przyczyną jest niedobór lub dysfunkcja czynników krzepnięcia  – odpowiednio: 

VIII, IX lub XI.  Skutkuje to zaburzeniem hemostazy wtórnej. Z powodu niedoborów ww. czynników 

ilość trombiny, która przekształca fibrynogen w stabilizującą czop płytkowy fibrynę, jest 

niewystarczająca. Niedostatecznie wzmocniony skrzep łatwo ulega rozpadowi, prowadząc do 

krwawienia.  Zależnie od stopnia niedoboru czy spadku aktywności czynnika krzepnięcia wyróżniamy 

postać ciężką (<1% aktywnego czynnika krzepnięcia), umiarkowaną (1-5%) i łagodną (<5%) hemofilii.  

Geny czynników krzepnięcia VIII i IX znajdują się na chromosomie X, stąd też hemofilia A i B jest 

chorobą dotykającą głównie mężczyzn; typy te dziedziczą się w sposób recesywny, sprzężony z płcią i 

mają podobny obraz kliniczny – ich różnicowanie umożliwiają jedynie badania laboratoryjne. Według 

Narodowy program leczenia chorych na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-2023 

opublikowanym przez Ministerstwo zdrowia (Warszawa 2018) w 20-30% przypadków choroba jest 

skutkiem spontanicznej mutacji i nie ma wywiadu rodzinnego. Gen dla czynnika XI zlokalizowany jest 

na chromosomie 4., stąd też, odróżnieniu od pozostałych dwóch typów, hemofilia C dziedziczy się 

autosomalnie recesywnie i występuje z podobną częstotliwością u obu płci. 

Hemofilia jest najczęstszym dziedzicznym zaburzeniem krwotocznym [1]. Według Narodowego 

programu leczenia chorych na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-2023 występuje ona 

w populacji światowej z częstością 1:10 000, w Polsce zaś 1:12 300. Najczęstszy typ A hemofilii 

rozpoznaje się u 1:5 000 żywo urodzonych chłopców, typ B sześciokrotnie rzadziej (1:30 000 męskich 

urodzeń żywych), a zdecydowanie najrzadszy typ C występuje w populacji z częstością  1:100 000 [2]. 

Według danych  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie z marca 2018r. w Polsce 2253 

osób choruje na hemofilię typu A, 399 – na B, a 72 pacjentów cierpi na niedobór XI czynnika 

krzepnięcia. 

 Objawy hemofilii 
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Objawami charakteryzującymi hemofilię są krwawienia występujące po niewielkich urazach; czas 

krwawienia ponadto jest wydłużony. W hemofilii A oraz B do krwawień często dochodzi bez przyczyny, 

w przypadku typu C spontaniczne krwotoki praktycznie nie występują [3]. Intensywność objawów 

hemofilii A i B koreluje ze stopniem niedoboru czynników krzepnięcia, dla hemofilii C taka zależność 

nie zachodzi [4]. Spontaniczne krwawienia rzadko występują przy łagodnej hemofilii, zazwyczaj 

jedynym jej objawem jest wydłużony czas krwawienia ze zranień. Pacjenci z aktywnością czynnika VIII 

czy IX powyżej 25% zazwyczaj prowadzą normalny tryb życia, nie wiedząc o istnieniu skazy [5]. Przy 

aktywności czynnika krzepnięcia rzędu 1-5% (hemofilia umiarkowana) nadmierne krwawienie –

podobnie jak w hemofilii stopnia łagodnego - najczęściej występuje przy urazach czy zabiegach 

dentystycznych lub chirurgicznych. 

Objawy hemofilii w stopniu ciężkim występują już w pierwszych miesiącach życia lub nawet 

w życiu płodowym, gdyż zarówno czynnik VIII jak i IX nie przechodzą przez łożysko. U pacjentów 

tych dochodzi również do krwawień do narządów wewnętrznych i jam ciała np. do przewodu 

pokarmowego), które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. W ciężkiej postaci hemofilii występują 

również krwawienia do mózgu, które mogą prowadzić do omdleń, uczucia dezorientacji, ospałości, a w 

ciężkich przypadkach nawet do śpiączki. Krwotoki wewnątrzczaszkowe są najwcześniejszym 

i najpoważniejszym powikłaniem w okresie noworodkowym (1-4%). Ponadto u zdecydowanej 

większości pacjentów obserwowane są krwawienia dostawowe. 

  Mechanizm krwawień dostawowych 

W patogenezie artropatii główną rolę odgrywają przerost błony maziowej i bezpośredni szkodliwy 

wpływ składników krwi na chrząstkę stawów. Wynaczyniona krew ulega rozpadowi; dochodzi do 

destrukcji hemu i uwolnienia żelaza. Makrofagi błony maziowej i chondrocyty absorbują Fe, co 

prowadzi do ich rozpadu i uwolnienia lizosomów. Rozwija się stan zapalny błony maziowej. Przewlekłe 

zapalenie skutkuje przerostem błony i wzrostem jej unaczynienia. Wszystko to predysponuje do 

kolejnych krwawień i w konsekwencji - włóknienia maziówki [6].  

 Krwawienia dostawowe 

Wylewy dostawowe dotyczą przed wszystkim pacjentów z ciężką postacią hemofilii A lub B [7]. W 

hemofilii łagodnej krwawienia do stawów praktycznie nie występują [5]. Odsetek nawracających 

krwawień dostawowych u chorych z hemofilią umiarkowaną nie przekracza 25%. Ponadto wylewy te 

zazwyczaj nie występują samoistnie, najczęściej są konsekwencją urazów. Dotyczą zwykle jednego lub 

dwóch stawów i rzadko skutkują rozwinięciem artropatii hemofilowej. Mimo opisanych przypadków 

hemartozy w przebiegu hemofilii typu C [8, 9, 10, 11] brak szczegółowych danych na temat krwawień 

dostawowych w przebiegu tego schorzenia. 

 80% wszystkich krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii typu A lub B występuje 

w obrębie układu ruchu, co daje średnio od 17 do 20 krwawień dostawowych w ciągu roku [7]. 
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U 1/3 chorych występuje skłonność do wylewów do jednego, określonego stawu. Stawami, do których 

krwawienia występują najczęściej, są kolejno: staw kolanowy, łokciowy i skokowy. Staw skokowy jest 

najczęstszym miejscem krwawień u pacjentów w wieku 20-30 lat. U dzieci stosunkowo często dochodzi 

do wylewów do stawu biodrowego (1-7%). 2% krwawień dostawowych dotyczy stawu łopatkowo-

ramiennego, jednak z powodu małego obciążenia barków u dzieci, wylewy te dotyczą głównie 

dorosłych pacjentów [7]. Pierwsze krwawienia dostawowe występują już w dzieciństwie (średnio w 2,2 

roku życia). Z początku są one wynikiem niewielkich urazów, z czasem zaczynają występować 

samoistnie [5]. Częstość spontanicznych krwawień do stawów wzrasta wraz z wiekiem pacjenta, 

osiągając 60% przed upływem 65. roku życia pacjentów z ciężką postacią hemofilii [2]. Zazwyczaj 

częstość wylewów wzrasta wraz ze wzrostem aktywności fizycznej.  

Fakt wystąpienia wylewu do stawu objawia się silnym bólem, uczuciem ucisku, mrowienia. 

Występuje obrzęk, chełbotanie, niekiedy ocieplenie. Zakres ruchu jest ograniczony przez gromadzącą 

się wewnątrz jamy stawowej krew. Przy nawracających krwawieniach, z powodu zwiększonego 

ciśnienie wewnątrzstawowego i przerostu błony maziowej, dochodzi do zwiększenia objętości i obwodu 

stawu. Ogranicza to funkcję stawu i całej kończyny, niosąc ryzyko zaników mięśni, czego konsekwencją 

jest zaburzona stabilność stawu, większe ryzyko urazów i co za tym idzie - kolejnych krwawień. Ból 

stawów wymusza niefizjologiczne ułożenie kończyny, które z czasem ulega utrwaleniu. Dochodzi 

również do niesymetrycznej hipertrofii nasad płytki wzrostowej (ang. epiphyseal growth plates), a 

następnie do odchylenia osiowego kończyny. Obserwujemy również torbiele podchrzęstne, nadżerki 

powierzchni stawowych, zwężenie powierzchni stawowych czy powiększenie przynasad kostnych. 

Wszystko to w przeciągu kilku lat prowadzi do zwyrodnienia i destrukcji stawu, czyli artropatii 

hemofilowej. Nieleczona artropatia prowadzi do artrofibrozy - włóknistego zesztywnienia stawu [7]. 

  Diagnostyka artropatii hemofilowej 

Zdjęcia rentgenowskie stawów są jednym z podstawowych badań obrazowych wykonywanych 

u chorych na hemofilię i są zlecane jako pierwsze po wylewach dostawowych [12]. Zazwyczaj 

wykonywane są w projekcji AP oraz bocznej. U dorosłych, w celu porównania, prześwietlany jest 

również drugi, zdrowy staw. Jednak na zdjęciach RTG nie można uwidocznić błony maziowej, 

morfologii więzadeł i ścięgien, wysięku w kaletkach stawowych czy złogów hemosyderyny. Ponadto, 

zmiany kostne na widoczne na zdjęciach radiologicznych świadczą o obecnej już artropatii [1], wskutek 

czego do diagnostyki wczesnych zmian w układzie stawowym wykorzystywana jest ultrasonografia [6] 

oraz rezonans magnetyczny. Umożliwiają one ocenę tkanek miękkich, ilości płynu i przekrwienia błony 

maziowej oraz uszkodzenia chrząstki , które poprzedzają zmiany kostnych części stawu. Do ich wad 

MRI należy wysoki koszt badania oraz konieczność sedacji w przypadku małych dzieci, natomiast USG 

cechuje zależność od umiejętności badającego. Tomografia komputerowa ze względu na narażenia na 

promieniowanie oraz fakt, że podanie środka cieniującego u pacjentów z hemofilią jest niewskazana 

[12]. 
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Już pierwszy długotrwały wylew krwi może skutkować powstaniem zmian w częściach kostnych 

stawu, zwykle jednak (przy odpowiednim leczeniu) wylew wchłania się w ciągu kliku dni i staw 

powraca do prawidłowego stanu. Zmiany w obrazach RTG ulegają nasileniu wraz z wiekiem chorego, 

jednak oprócz kategorii wiekowej istotne są również inne czynniki: budowa układu kostno-

mięśniowego, ewentualne wady postawy, okoliczności i rozległość pierwszego krwawienia do stawu, 

częstości kolejnych wylewów w danym miejscu, długości utrzymywania się krwi w stawie oraz 

intensywności stanu zapalnego. Istotny jest również czas rozpoczęcia oraz długość leczenia. Z tego 

powodu spotykamy zarówno nastolatków z prawidłowym obrazem radiologicznym stawu oraz 

kilkuletnie dzieci z dużo bardziej nasilonymi zmianami kostnymi [6]. 

Nasilenie zmian kostnych wykazują dodatnią korelację ze zmianami w chrząstce stawowej. 

Stopniowo ulega ona ścieńczeniu, aż do powstania ubytków, a jej powierzchnia traci gładkość. Warto 

jednak podkreślić, iż niszczenie chrząstki wyprzedza pojawienie się zmian w częściach kostnych stawu. 

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jej niszczenie jest krew. Nie stwierdzono zależności między 

intensywnością stanu zapalnego a stopniem zaawansowania zmian kostnych (A. Klukowska). 

 Leczenie hemofilii 

Hemofilia wciąż jest chorobą nieuleczalna, brak zatem leczenia przyczynowego. Nadrzędnym celem 

w postępowaniu z chorym jest prewencja samoistnych krwawień oraz skuteczne zahamowanie 

aktywnego krwotoku (leczenie na żądanie – ang. on-demand). Zwiększenie aktywności niedoborowego 

czynnika krzepnięcia uzyskuje się obecnie przez jego substytucję. Według Polskich zaleceń [5] 

profilaktyka pierwotna u chorych na ciężką postać hemofilii polega na regularnych wstrzyknięciach 

czynnika VIII lub IX, rozpoczętych przed lub po wystąpienia pierwszego wylewu do stawu i przed 

ukończeniem 2. roku życia, w celu prewencji artropatii. Deficytowe czynniki krzepnięcia występują  w 

postaci koncentratów osoczopochodnych lub rekombinowanych. Według Rodrigueza-Merchana [13] 

leczeniu poddawanych jest jedynie 20-30% pacjentów chorych na hemofilię. 

Terapia substytucyjna niedoborowym czynnikiem jest wysoce skuteczna, jednak u części pacjentów 

może prowadzić do wytworzenia inhibitora i zmniejszenia skuteczności dotychczasowej terapii. 

Powikłanie to dotyka nawet 30% osób z ciężką hemofilią A oraz 1,5-3% osób z ciężką hemofilią B [12]. 

Większość krwawień – o ile nie zagrażają one życiu pacjenta ani nie wiążą się z silnym bólem – 

może być leczona w warunkach domowych. Należy poinformować pacjenta, że w przypadku objawów 

takich jak: uczucie mrowienia, napięcia, nadmiernego ocieplenia czy powiększenia stawu oraz bólu czy 

trudności w poruszaniu kończyną powinien wstrzyknąć  dożylnie ustaloną z lekarzem dawkę 

koncentratu czynnika. Leczenie na żądanie powinno być rozpoczęte w ciągu 2 godzin od wystąpienia 

krwawienia, co jest możliwe jedynie w warunkach leczenia domowego [12]. 

 Leczenie wylewów dostawowych 
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Według Rodrigueza-Merchana [13] krwawienia dostawowe powinny być agresywnie leczone, aby 

zapobiec progresji do zapalenia błony maziowej (synovitis) czy kolejnych krwotoków. Głównym celem 

operacji ortopedycznych jest poprawa jakości życia pacjenta [14]. Wśród stosowanych metod można 

wymienić aspirację krwi ze stawu poprzez nakłucie jamy stawowej (artrocenteza) pod osłoną leczenia 

hematologicznego i przy zachowaniu sterylnych warunków. Po zabiegu artrocentezy staw powinien być 

unieruchomiony za pomocą bandaża elastycznego na okres 3-5 dni, a pacjent następnie poddany 

rehabilitacji.  

Przewlekłe zapalenie wiąże się z przerostem błony maziowej i najczęściej wymaga usunięcia jej 

nadmiaru lub zmienionej chorobowo części. Stosowana jest synowektomia radiologiczna (RS), 

chemiczna lub chirurgiczna – ta ostatnia może być wykonywana artroskopowo lub podczas operacji 

„otwartej”. Według Rodrigueza-Merchana i Valentino [15] radiosynowektomia jest zalecana u dzieci 

z hemofilią powikłaną inhibitorem oraz u dorosłych z hemofilią niepowikłaną inhibitorem, ale 

z nawracającymi krwotokami mimo intensywnego leczenia czynnikami krzepnięcia. Zabieg ten polega 

na wstrzyknięciu do stawu radioaktywnej substancji w celu stabilizacji błony. Izotopem najczęściej 

wstrzykiwanym do stawu łokciowego i skokowego jest ren 186, a do kolanowego – itr 90, z powodu 

jego większej penetracji – odpowiednio 1mm oraz 2,8mm. Najnowsze badania wskazują, że najlepsze 

wyniki w przypadku dużych stawów uzyskuje się stosując ren 188 [16]. Standardowa 

radiosynowektomia zmniejsza odsetek krwawień o 65%; w przypadku renu 188 osiągnięto wynik 80% 

redukcji krwotoków. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie współczynnika VAS używanego do oceny 

skali bólu. Subiektywne odczucia bólowe zgłaszane przez pacjentów poddanych zabiegowi RS  

zmniejszyły się ponad dwukrotnie w ciągu miesiąca po zabiegu zarówno podczas spoczynku jak 

i w czasie aktywności, a tendencja spadkowa utrzymywała się w ciągu kolejnych miesięcy. Lepsze 

wyniki uzyskano również biorąc pod uwagę współczynnik FISH (ang. Functional independence score 

in haemophilia) oceniający stopień samodzielności pacjentów przy wykonywaniu czynności życia 

codziennego, oraz współczynnik Gilberta, za pomocą którego porównujemy stan ogólny stawu przed 

i po zabiegu [16]. 

RS uznawana jest za metodę bezpieczną; brak jest negatywnych skutków związanych z emisją 

promieniowania. Istnieje możliwość wielokrotnych wstrzyknięć izotopów, które nie wykluczają  

operacji chirurgicznej w późniejszym okresie. Udany zabieg radiosynowektomii pozwala na redukcję 

ilości podawanych niedoborowych czynników krzepnięcia, których substytucja jest podstawą leczenia 

pacjentów chorych na hemofilię [17].  

W razie niepowodzenia leczenia metodą radiologiczną, stosowana jest synowektomia artroskopowa. 

Jako operacja chirurgiczna niesie ona jednak większe ryzyko powikłań, wymaga znieczulenia ogólnego 

- co jest obarczone ryzykiem zwłaszcza u osób starszych - oraz dłuższego okresu rekonwalescencji po 

zabiegu. W przypadku znacznego uszkodzenia stawu niezbędna może okazać się operacja wszczepienia 

endoprotezy. 
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Należy podkreślić, że żadna operacja chirurgiczna i zabieg inwazyjny nie mogą być bezpiecznie 

przeprowadzone u osób z wrodzonymi skazami krwotocznymi bez uzupełnienia (substytucji) 

niedoborowego czynnika krzepnięcia krwi. Rekomendowanym znieczuleniem podczas operacji 

ortopedycznych jest znieczulenie ogólne [13]. 

 Podsumowanie 

Hemofilia to choroba, której objawem są nadmierne i długotrwałe krwawienia. Ciężka postać tego 

schorzenia charakteryzuje się ponadto krwotokami dostawowymi, najczęściej do stawu kolanowego. Z 

biegiem czasu prowadzą one do destrukcji stawu. Aby zapobiec artropatii hemofilowej niezwykle ważna 

jest wczesna diagnostyka oraz podjęcia właściwego leczenia – zarówno hematologicznego, czyli 

substytucji niedoborowych czynników krzepnięcia, jak i odpowiednich zabiegów chirurgicznych. 

Jedynym z nich jest artrocenteza, czyli usunięcie nagromadzonej krwi  z jamy stawowej. Gdy dojdzie 

już do przerostu i zmian zapalnych w błonie maziowej niezbędne może okazać się jej usunięcie. Zabieg 

z pogranicza ortopedii i medycyny nuklearnej – radiosynowektomia polega na wstrzyknięcia 

radioaktywnego pierwiastka bezpośrednio do jamy stawowej. Metoda ta znacząco poprawia stopień 

samodzielności pacjenta; zmniejsza ponadto ryzyko kolejnych krwawień. Stosowana jest również 

synowektomia artroskopowa. Opisane zabiegi mają na celu poprawę stanu danego stawu, zmniejszenie 

dolegliwości bólowych oraz ograniczenie substytucji niedoborowych czynników krzepnięcia. 

Słowa kluczowe: 

hemofilia, uszkodzenia stawów, artropatia hemofilowa, artrocenteza, radiosynowektomia 

Keywords:  

haemophilia, joint damages, haemophilic arthropathy, arthrocentesis, radiosynovectomy  
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Abstrakt  

Wady wrodzone macicy powstają w życiu płodowym jako zaburzenie fuzji przewodów Mullera, 

występują u 3-7% kobiet. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu utworzyło klasyfikację 

zawierającą siedem klas typów wad. Do objawów klinicznych zalicza się dyspareunię oraz bolesne 

miesiączkowanie. U pacjentek występuje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia porodu 

przedwczesnego oraz ryzyko poronienia. 

W diagnostyce anomalii anatomicznych macicy zastosowanie znajdują histerosalpingografia, 

badanie ultrasonograficzne oraz rezonans magnetyczny. Metody, które cechuje największa czułość to 

trójwymiarowe USG, a także rezonans magnetyczny. Umożliwiają one dokładne zobrazowanie kształtu 

macicy, jej zewnętrznego oraz wewnętrznego konturu. 

Leczenie wrodzonych wad macicy polega na chirurgicznej interwencji, która na celu ma 

zminimalizowanie komplikacji podczas ciąży oraz jej powikłań. 

Abstract  

  Congenital uterus malformations occur as a defect of Mullerian duct fusion and apply to 3-7% 

of women. The American Society of Reproductive Medicine has created a classification which contains 

seven classes of defect types. Clinical symptoms include dyspareunia and dysmenorrhea. Patients have 

increased probability of premature delivery and spontaneous abortion. 

 In the diagnosis of anatomical anomalies of the uterus histerosalphingography, ultrasound 

examination and MRI (magnetic resonance imaging) are used. The most sensitive methods are three-

dimensional ultrasound and MRI. They allow to depict accurately the shape of the uterus, its internal 

and external contours. 

 The treatment of congenital uterine malformations includes surgical intervention, its goal is to 

minimize complications during pregnancy. 
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 Wstęp 

Narządy płciowe wewnętrzne kobiet powstają w życiu płodowym z przewodów Mullera. W 8. 

tygodniu ogonowe odcinki przewodów łączą się, tworząc kanał maciczno-pochwowy, z którego 

następnie powstają macica, szyjka macicy oraz górna część pochwy. Kiedy proces ten ulega zaburzeniu, 

dochodzi do powstania wrodzonych wad macicy w postaci malformacji anatomicznych. Udział w 

procesie powstawania wad biorą cztery geny: HNF1B, HOXA13, WNT4 oraz WNT7A [1]. Anomalie 

te zmniejszają wydajność reprodukcyjną kobiet lub całkowicie uniemożliwiają zajście w ciążę. Niektóre 

rodzaje zaburzeń negatywnie wpływają na przebieg ciąży, zwiększają prawdopodobieństwo poronienia 

w pierwszym lub drugim trymestrze [2]. Wrodzone wady macicy w populacji ogólnej występują u 3-

7% kobiet [3][4][5]. Wśród kobiet z poronieniami nawykowymi częstość ta wzrasta do 18% [4]. 

Natomiast niepłodność występuje u 19-25% kobiet z wrodzonymi wadami macicy [6][7].  

Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (ASRM – American Society for Reproductive 

Medicine) stworzyło klasyfikację, która uwzględnia 7 klas wrodzonych wad macicy: 

• Klasa I – agenezja lub hipoplazja struktur wywodzących się z przewodów Mullera – (a) 

pochwy, (b) szyjki macicy, (c) trzonu macicy, (d) jajowodów, (e) postaci złożone (5-10%) 

• Klasa II – macica jednorożna – (a) z rogiem cząstkowym z jamą, (b) z rogiem szczątkowym 

bez jamy, (c) bez rogu szczątkowego (5-25%) 

• Klasa III – macica podwójna (5-11%) 

• Klasa IV – macica dwurożna – (a) całkowicie do poziomu ujścia wewnętrznego, (b) 

częściowo (10-39%) 

• Klasa V – macica podzielona – (a) z przegrodą całkowitą lub (b) częściową (34-55%) 

• Klasa VI – macica łukowata (ok. 7%) 

• Klasa VII – wady macicy związane z ekspozycją na dietylstilbestrol [8]. 

Najczęściej występującymi wadami są macica podzielona, macica dwurożna oraz macica łukowata 

[8][9]. 

 Objawy 

Objawy kliniczne różnią się w zależności od rodzaju występującej wady oraz jej postaci. Pacjentki z 

wrodzonymi wadami macicy często nie mają żadnych niepokojących objawów i o anomalii dowiadują 

się przypadkowo podczas diagnostyki innych chorób [10]. Czasem rozpoczęcie diagnostyki, w wyniku 

której rozpoznawane są wrodzone wady macicy spowodowane jest występowaniem poronień 

nawykowych lub kilku przedwczesnych porodów. W takich przypadkach należy wykluczyć 

występowanie anomalii anatomicznych wewnętrznych narządów płciowych kobiet [3]. Badania 

pokazują, że patologia w postaci macicy łukowatej, macicy podwójnej, macicy jednorożnej oraz macicy 

dwurożnej nie wpływa znacząco na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, natomiast kobiety z macicą 

podzieloną prawdopodobieństwo to mają zmniejszone [2][5]. Do częstszych poronień w trakcie 
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pierwszego trymestru ciąży dochodzi w przypadku występowania macicy podzielonej oraz macicy 

dwurożnej, inne anomalie w tym okresie statystycznie nie wpływają na przebieg ciąży [2]. 

Występowanie macicy łukowatej, macicy podzielonej oraz macicy dwurożnej statystycznie zwiększa 

prawdopodobieństwo poronienia w trakcie drugiego trymestru ciąży, podczas gdy macica podwójna i 

macica jednorożna pozostają bez związku [2]. Wszystkie typy wad wrodzonych macicy statystycznie 

związane są z wystąpieniem porodu przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, jednak w przypadku kobiet 

z macicą łukowatą różnica jest statystycznie nieistotna [2]. Wśród występujących wad u ciężarnych 

kobiet macica podwójna charakteryzuje się największym prawdopodobieństwem ukończenia ciąży bez 

komplikacji [11]. 

Do objawów towarzyszących wadom anatomicznym macicy zaliczyć można nieregularne miesiączki 

oraz bolesne miesiączkowanie. W przypadkach, kiedy wadom towarzyszy obecność przegrody w 

pochwie u pacjentek występuje dyspareunia [1][5] .  

 Diagnostyka 

3.1. Histerosalpingografia 

Histerosalpingografia jest to metoda, która polega na wprowadzeniu jodowego środka 

kontrastowego do jamy macicy pod kontrolą fluoroskopu. Badanie pozwala na uzyskanie serii 

punktowych obrazów uzyskanych podczas przechodzenia kontrastu przez jamę macicy oraz jajowody, 

co pozwala diagnozować nieprawidłowości ich budowy[4]. Badanie to ma ograniczone zastosowanie, 

ponieważ niemożliwe jest zobrazowanie zewnętrznego konturu macicy oraz myometrium. Są to ważne 

elementy w ocenie radiologicznej wad wrodzonych macicy. Ponadto procedura ta jest bardziej 

inwazyjna niż pozostałe metody obrazowania, dodatkowo podczas wykonywania badania pacjentki 

narażone są na promieniowanie jonizujące. Histerosalpingografia przez pewien czas była podstawowym 

narzędziem diagnostycznym do oceny nieprawidłowości jamy macicy, ale z powodu wymienionych 

cech obecnie odgrywa niewielką rolę w diagnostyce wrodzonych wad macicy [4][12]. 

Macica jednorożna w histerosalpingografii charakteryzuje się występowaniem małej szyjki macicy 

oraz małej macicy „w kształcie banana”, połączonej z pojedyńczym jajowodem [1]. Obraz macicy 

dwurożnej natomiast ukazuje szeroko rozstawione wrzecionowate rogi, które zwężają się w kierunku 

jajowodów. Histerosalpingografia nie jest wiarygodna w różnicowaniu macicy dwurożnej i macicy 

podzielonej, czułość diagnostyczna wynosi około 55%. Kąt między rogami równy lub mniejszy niż 75 

stopni sugeruje występowanie macicy podzielonej  [1]. W przypadku macicy podwójnej kiedy środek 

kontrastowy zostanie podany do wnętrza tylko jednej jamy macicy przez jedną z szyjek macicy, wada 

może zostać nieprawdziwie zdiagnozowana jako macica jednorożna [1]. Obraz macicy łukowatej 

charakteryzuje obecność „siodłowatego” wcięcia w dnie macicy [1].  

3.2. Badanie ultrasonograficzne 
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Uzyskanie obrazu w badaniu ultrasonograficznym opiera się na zastosowaniu ultradźwięków, które 

wysłane z emitera odbijają się na granicy ośrodków o różnej gęstości i następnie powracają do 

odbiornika. W standardowym badaniu sygnał przetwarzany jest na obraz dwuwymiarowy widoczny na 

ekranie.  

USG dwuwymiarowe jest najszerzej dostępnym narzędziem diagnostycznym i jest rutynowo 

wykonywane jako pierwsze w diagnostyce anomalii anatomicznych macicy u kobiet bez objawów 

klinicznych [13]. Konwencjonalne dwuwymiarowe badanie nie pozwala na dokładną ocenę 

wewnętrznego kształtu jamy macicy oraz zewnętrznego jej konturu, co nie pozwala na określenie typu 

wady [12][13]. Częstotliwość dokładnego rozpoznania wady macicy przy użyciu tej techniki z dostępu 

przezpochwowego wynosi od 60% do 82%, niektóre badania donoszą o czułości bliskiej 44% 

[5][12][13]. Wynik badania ultrasonograficznego zależy od typu budowy ciała pacjentki, doświadczenia 

operatora oraz od samego aparatu ultrasonograficznego [5].   

Badanie trójwymiarowe umożliwia uzyskanie obrazu w płaszczyźnie koronalnej, co ułatwia 

dokładne zobrazowanie endometrium oraz myometrium, wewnętrznego i zewnętrznego konturu 

macicy. Możliwy jest pomiar odległości między rogami macicy, grubości dna, objętości jamy macicy, 

a także w przypadku macicy podzielonej grubości przegrody [12]. Dzięki dokładnemu zobrazowaniu 

kształtu macicy możliwe jest przyporządkowanie danej wady do odpowiedniej klasy w klasyfikacji 

Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu [14]. Badanie to stanowi również bezpieczne 

narzędzie w ocenie przedoperacyjnej i pooperacyjnej macicy [12]. Czułość badania trójwymiarowego 

w diagnostyce wad wrodzonych macicy wynosi 91,6%-100% [12][13].  

Badanie ultrasonograficzne jest techniką powtarzalną i bezpieczną, gdyż nie wykorzystuje 

promieniowania jonizującego, jego wykonanie jest mniej kosztowne niż badanie rezonansu 

magnetycznego, a przez to bardziej dostępne. 

W obrazie USG macica dwurożna charakteryzuje się występowaniem dwóch dobrze uformowanych, 

oddzielnych warstw endometrium oraz wcięciem w dnie macicy o długości przynajmniej 10 mm, które 

oddziela jamy macicy [1]. W przypadku macicy podwójnej obraz USG ukazuje dwie oddzielne jamy 

macicy bez żadnego połączenia między nimi, w celu potwierdzenia udokumentowane muszą być dwie 

szyjki macicy. Badanie trójwymiarowe umożliwia różnicowanie macicy podwójnej z macicą podzieloną 

[1]. Badania pokazują, że jego czułość i swoistość są bliskie 100%, charakteryzuje się również wysoką 

dodatnią wartością predykcyjną, a także wysoką ujemną wartością predykcyjną w diagnostyce macicy 

podzielonej [1]. Macica łukowata w obrazie ultrasonograficznym ma prawidłowy kontur zewnętrzny, 

natomiast po wewnętrznej stronie dna macicy widoczne jest łagodne, szerokie wcięcie [1].  
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3.3. Rezonans magnetyczny 

Rezonans magnetyczny (MR) jest metodą obrazowania, w której wykorzystywane są właściwości 

magnetyczne cząstek wody (protonów w jądrach wodoru) w organizmie człowieka. Protony 

umieszczone w polu magnetycznym ulegają uporządkowaniu i poddane działaniu fal radiowych 

wysyłają sygnał do odbiornika, który przetwarza fale na obraz. Jest to metoda nieinwazyjna, w której 

nie wykorzystuje się promieniowania jonizującego, dlatego badanie może być wykonywane bez obaw 

u kobiet w wieku rozrodczym oraz u kobiet w ciąży. MR charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 

tkankową, umożliwia również uzyskanie obrazu w wielu płaszczyznach [15]. Metoda ta w porównaniu 

z innymi technikami obrazowania, takimi jak badanie ultrasonograficzne, jest w znacznie mniejszym 

stopniu zależna od operatora oraz cechuje ją większa powtarzalność pod względem jakości obrazu [15]. 

Rezonans magnetyczny pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat budowy 

anatomicznej miednicy mniejszej, w tym ocenę wad rozwojowych macicy. Dostarcza on również 

danych o budowie tkanek, umożliwiając ocenę stanu błony śluzowej macicy [15].  

Rezonans magnetyczny zapewnia uzyskanie obrazu zawierającego informacje o budowie macicy na 

całym przekroju, od zewnętrznego konturu po wewnętrzną warstwę endometrium [4]. W obrazowaniu 

struktur miednicy zastosowanie znajduje sekwencja T2-zależna, w której hiperintensywny obszar 

odpowiada warstwie endometrium macicy, natomiast otaczający go obszar o mniejszej intensywności 

sygnału odpowiada warstwie myometrium [4][15]. Sekwencja T1-zależna ma ograniczoną wartość w 

ocenie anatomii macicy, ponieważ nie pozwala na zróżnicowanie jej warstw, jednak obrazy te mogą być 

przydatne do wykrywania zmian krwotocznych w obrębie miednicy mniejszej [4]. Badanie to nie 

powinno być wykonywane podczas fazy menstruacyjnej [15].  

Histerosalpingografia oraz badanie ultrasonograficzne znajdują zastosowanie jako wstępne badania 

diagnostyczne, natomiast rezonans magnetyczny jest metodą z wyboru stosowaną w celu uzyskania 

szczegółowych informacji o budowie anatomicznej pacjentki [8]. Badania dowodzą czułości tej techniki 

równej 100% [4][5]. Mimo to, niektórzy badacze twierdzą, że MR powinien być zarezerwowany tylko 

dla szczególnie skomplikowanych przypadków [5]. 

Podczas diagnostyki anomalii klasy I wg klasyfikacji ASRM, czyli agenezji lub hipoplazji narządów 

rezonans magnetyczny ujawnia włókniste, pasmowate struktury łączące pozostałości po przewodach 

Mullera. Zbiegają się one w linii pośrodkowej nad kopułą pęcherza moczowego tworząc trójkątną, 

miękkotkankową strukturę [8]. Macica jednorożna w MR widoczna jest jako wrzecionowaty, 

zakrzywiony, wydłużony róg, zakończony pojedynczym jajowodem. Jest to badanie, które umożliwia 

dokładne wykrycie szczątkowego przeciwległego rogu. Jama macicy ma mniejszą objętość, a 

endometrium jest znacząco węższe od prawidłowego oraz zwęża się w kierunku wierzchołka [4][8]. 

Wada ta najlepiej zobrazowana jest w płaszczyźnie osiowej [4]. Obraz macicy podwójnej charakteryzują 

dwa rozbieżne rogi macicy oddzielone biegnącą pośrodkowo szczeliną w zewnętrznym obrysie, 

występowanie dwóch szyjek macicy oraz przegrody w górnej części pochwy [4][8]. Badania pokazują, 
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że rezonans magnetyczny umożliwia prawidłowe rozpoznanie macicy podwójnej w 100% przypadków 

[16]. Macica dwurożna w badaniu MR wyróżnia się występowaniem szczeliny o głębokości >1 cm w 

zewnętrznym obrysie dna macicy oraz odległością między rogami większą niż 4 cm [8][15]. 

Komunikacja między dwoma rogami macicy jest zazwyczaj zachowana [4]. W obrazie macicy 

podzielonej widoczna jest zazwyczaj cienka, włóknista przegroda o niskiej intensywności sygnału w 

sekwencji T2-zależnej. Niekiedy przegroda ma charakter mięśniowy, wówczas intensywność jej 

sygnału jest pośrednia [8]. Przegroda uznawana jest za całkowitą w przypadku kiedy rozciąga się od 

dna macicy do zewnętrznej części szyjki macicy, za częściową kiedy kończy się w jamie macicy [4]. 

Kluczowe znaczenie w ocenie macicy podzielonej ma odpowiedni osiowy lub koronalny przekrój 

wykonany równolegle do długiej osi macicy [8]. Zobrazowanie dna macicy ma niekiedy decydujące 

znaczenie w dalszym postępowaniu, ponieważ macica podzielona i macica dwurożna znacznie różnią 

się sposobami terapii [4]. Rezonans magnetyczny pozostaje „złotym standardem” w ocenie macicy 

podzielonej ze względu na możliwość zobrazowania zewnętrznego konturu dna macicy [4]. 

Poniższe ryciny (1., 2., 3., 4.) przedstawiają obrazy uzyskane w badaniu MR u pacjentki z podwójną 

macicą oraz podwójną pochwą. 

 

Rycina 1. Rezonans magnetyczny, przekrój poprzeczny, sekwencja T2-zależna, pacjentka z podwójną macicą oraz podwójną 

pochwą, dwa hiperintensywne obszary na obrazie odpowiadają jamom macicy  [opracowanie własne] 
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Rycina 2. Rezonans magnetyczny, przekrój czołowy, sekwencja T2-zależna, pacjentka z podwójną macicą oraz podwójną 

pochwą, dwa hiperintensywne obszary na obrazie odpowiadają jamom macicy [opracowanie własne] 

 

Rycina 3. Rezonans magnetyczny, przekrój strzałkowy, sekwencja T2-zależna, pacjentka z podwójną macicą oraz podwójną 

pochwą, obraz po stronie lewej przedstawia jedną jamę macicy w płaszczyźnie pośrodkowej, natomiast obraz po stronie 

prawej przedstawia jamę drugiej macicy bocznie od płaszczyzny pośrodkowej [opracowanie własne] 
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Rycina 4. Rezonans magnetyczny, przekrój poprzeczny, sekwencja T2-zależna, pacjentka z podwójną macicą oraz podwójną 

pochwą, dwa hiperintensywne obszary na obrazie odpowiadają podwójnej pochwie [opracowanie własne] 

 Leczenie  

Lecznicze chirurgiczne w przypadku wrodzonych wad macicy podejmowane jest u kobiet, u których 

występują objawy kliniczne. Zastosowanie różnych metod zależy od ich skuteczności w 

przeciwdziałaniu negatywnym powikłaniom podczas ciąży [17].   

W przypadku macicy podzielonej wykonuje się resekcję przegrody podczas histeroskopii. Kiedy 

obraz jest wyraźny przegroda wycinana jest począwszy od dalszej jej części. Zabieg kończy się w chwili 

uzyskania trójkątnego kształtu macicy, kiedy histeroskop swobodnie porusza się miedzy obiema 

połowami macicy, a włókna mięśniowe dna macicy są odsłonięte [17]. Konieczność chirurgicznej 

naprawy macicy dwurożnej jest wysoce dyskusyjna i generalnie nie jest wskazana. Jest to związane z 

dużą inwazyjnością zabiegu oraz ryzykiem związanym z przyszłą płodnością i integralnością macicy 

podczas ciąży. Należącą do historii metodą stosowaną jako „złoty standard” w tym przypadku była 

metroplastyka Strassmana [17]. U pacjentek z macicą jednorożna preferowanym zabiegiem jest 

chirurgiczne usunięcie rogu szczątkowego, jeśli taki występuje [1][17]. W przypadku macicy podwójnej 

u kobiet z poronieniami nawykowymi również stosowano metroplastykę Strassmana [1]. Leczenie 

chirurgiczne macicy łukowatej oraz jego efekty poddawane są dyskusji. Przebieg leczenia polega na 

histeroskopowej resekcji, podobnej do tej stosowanej w przypadku macicy podzielonej [1]. 

 Wnioski 

Wrodzone wady macicy u kobiet są rozpoznawane przy użyciu technik diagnostyki obrazowej. 

Trójwymiarowe badanie ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny umożliwiają dokładną klasyfikację 

anomalii, co pozwala na wdrożenie właściwego postępowania. Rezonans magnetyczny pozostaje 
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metodą z wyboru, ze względu na możliwość obrazowania wielopłaszczyznowego oraz ze względu na 

doskonałą rozdzielczość tkankową. 

Słowa kluczowe:  

macica, wada wrodzona, rezonans magnetyczny 

Keywords:  

uterus, congenital defect, magnetic resonance imaging, 
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Abstrakt 

Złamania kompresyjne kręgosłupa to częsty typ złamania, w którym dochodzi do osłabienia i  

zapadnięcia się kręgu. Złamania te często znacznie pogarszają jakość życia i samopoczucie pacjentów, 

szczególnie gdy uniemożliwiają dawną aktywność fizyczną. Często pojawiają się w związku z 

osteoporozą. Objawiają się zazwyczaj ostrym bólem przy zmianie pozycji, lecz bywają także 

bezobjawowe. 

Złamania te były dawniej leczone jedynie metodami farmakologicznymi, jednak obecnie można 

zastosować w ich leczeniu także przezskórną wertebroplastykę. Jest to mało inwazyjna metoda 

polegająca na wstrzyknięciu cementu kostnego (polimetakrylan metylu - PMMA) do trzonu kręgu. 

Wertebroplastykę należy zastosować gdy zdrowie pacjenta nie polepszyło się w wyniku leczenia 

konwencjonalnego. Jest to metoda skutecznie redukująca ból i wpływająca na szybszy powrót 

pacjentów do lepszej aktywności fizycznej i odstawienie farmakoterapii.  

English Abstract 

Spinal compression fractures are a common type of fracture in which the vertebra weakens and 

collapses. These fractures often significantly worsen the quality of life of patients, especially when the 

fractures decrease their former physical activity. These fractures often occur due to osteoporosis. They 

usually show severe pain while changing positions, but can also be asymptomatic. 

In the past, these fractures were treated only with pharmacological methods, but nowadays, 

percutaneous vertebroplasty can also be used to treat them. This is a minimally invasive method of 

injecting bone cement (polymethylmethacrylate - PMMA) into the vertebral body. It should be used 

when the patient's health has not improved as a result of conventional treatment. Vertebroplasty is a 

method that effectively reduces pain and affects the faster return of patients to better physical activity 

and discontinuation of pharmacotherapy. 
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 Złamania kompresyjne kręgosłupa 

Złamania kompresyjne kręgosłupa (vertebral compression fractures, VCF) obejmują uszkodzeniem 

trzony kręgów, powodując ich zapadnięcie i zmniejszenie wysokości. Charakteryzują się wywieraniem 

nadmiernego obciążenia na przednią połowę kręgów, a także więzadło podłużne przednie. Tylna połowa 

trzonów kręgów i tylny kompleks więzadłowy nie są zaangażowane w tworzenie się złamania, stąd VCF 

są określane jako złamania stabilne [1]. 

1.1.Etiologia złamań kompresyjnych kręgosłupa 

Złamania kompresyjne kręgosłupa mogą zachodzić w wyniku urazu lub spontanicznie w wyniku 

osteolitycznego uszkodzenia kości. Najczęstszą przyczyną VCF jest osteoporoza [1]. Gęstość mineralna 

kości zmniejszona w przebiegu osteoporozy zaburza normalną mikroarchitekturę kości. Co więcej, 

zakłócona zawartość niekolagenowych białek w matrycy kostnej prowadzi do pogorszenia struktury 

kości. Obciążone kości takie jak kręgi stają się bardziej kruche i podatne na złamania [2]. Inną przyczyną 

VCF są przerzuty nowotworowe do kości, w przypadku których stopień aktywności osteolitycznej jest 

najdokładniejszym predyktorem ryzyka złamania kompresyjnego. Przerzuty osteolityczne częściej 

powodują VCF niż przerzuty osteoblastyczne. Rzadziej VCF powstają w przebiegu szpiczaka [3]. 

Czynnikami ryzyka złamań kompresyjnych kręgosłupa są również zaburzenia hormonalne oraz urazy i 

złamania [4]. Częstość wystąpienia złamania kompresyjnego jest bezpośrednio skorelowana z wiekiem, 

ponieważ gęstość kości stopniowo maleje w procesie starzenia. Złamania są także częstsze u kobiet po 

menopauzie, co wiąże się ze spadkiem stężenia estrogenów w tym okresie [2]. 

1.2.Objawy złamań kompresyjnych kręgosłupa 

Część złamań występujących przewlekle nie daje żadnych dolegliwości, jednakże reszta wiąże się z 

silnym, wyniszczającym bólem pleców na poziomie złamanego kręgu, najczęściej na pograniczu 

piersiowo-lędźwiowym (Th12, L1 oraz L2). Ból ten w ciągu kilkunastu tygodni stopniowo ustępuje 

przechodząc w fazę przewlekłą. Złamania wtórne w odcinku piersiowym przyczyniają się do 

pogłębienia kifozy piersiowej, deformacji klatki piersiowej i obniżenia pojemności oddechowej, co 

może znacznie pogorszyć wydolność płuc [5]. Pacjenci doświadczają więc często obniżonej jakości 

życia spowodowanej dłuższym unieruchomieniem i utratą niezależności, co może prowadzić do 

depresji. Na skutek kompresyjnego złamania kręgosłupa może dochodzić do powstania odleżyn, a nawet 

deficytów motorycznych i sensorycznych w wyniku ucisku na rdzeń kręgowy [6]. 

1.3.Diagnostyka złamań kompresyjnych kręgosłupa 

Kompleksowa diagnostyka złamań kompresyjnych kręgosłupa jest niezbędna do odróżnienia ich od 

innych patologii układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego. Badanie fizykalne może wykazać 

kifozę oraz tkliwość kręgosłupa w linii środkowej. Podczas wywiadu pacjent z ostrym złamaniem może 

zgłaszać nagły początek bólu związany ze zmianą pozycji, kaszlem lub kichnięciem. VCF są zwykle 
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identyfikowane przez radiografię przednio-tylną i boczną kręgosłupa. Kryteria radiograficzne dla VCF 

obejmują zmniejszenie wysokości trzonu kręgu o co najmniej 20% o 4 mm [7]. 

Obrazowanie rezonansem magnetycznym pomaga określić czas złamania. W przypadku złamań 

ostrych lub podostrych, badanie MR wykazuje obrzęk w trzonie kręgu. Badanie MRI a także TK są 

obecnie za złoty standard w odróżnianiu ostrych i przewlekłych VCF oraz w ocenie integralności 

tylnego kompleksu więzadłowego [1]. Badanie TK pozwala ocenić ryzyko wystąpienia złamania 

kompresyjnego [8]. 

Przy podejrzeniu osteoporozy, badanie laboratoryjne powinno objąć pełną morfologię krwi, poziomy 

hormonu stymulującego tarczycę, poziom 25-hydroksywitaminy D, parathormonu i poziom białka C-

reaktywnego, pełny panel metaboliczny z testami czynnościowymi wątroby oraz szybkość sedymentacji 

erytrocytów [7].W przypadku podejrzenia zakażenia zaleca się posiew krwi, a gdy podejrzewamy 

szpiczaka mnogiego należy wykonać elektroforezę w surowicy i białku moczu. 

Metodą przesiewową pozwalającą uniknąć zbędnych kosztów diagnostyki jest badanie fizykalne 

polegające na uderzeniu pięścią w grzbiet ręki przyłożonej do kręgosłupa pacjenta (closed-fist 

percussion sign), które może zidentyfikować ostre złamanie z czułością 87,5% i swoistością 90% [9].  

Zwiększone ryzyko VCF można wykazać za pomocą badania BMD (Bone Mass Density), ponieważ 

występuje korelacja między zmniejszoną gęstością kości a zwiększonym ryzykiem złamań 

kompresyjnych [10]. Inną metodą wykazującą większe prawdopodobieństwo złamania kręgosłupa po 

radioterapii jest SINS oceniająca niestabilność kręgosłupa. Pacjent z podwyższonym SINS jest 

obarczony wyższym ryzykiem VCF [11]. 

1.4.Leczenie złamań kompresyjnych kręgosłupa 

Cele leczenia VCF obejmują złagodzenie bólu, przywrócenie funkcji i zapobieganie przyszłym 

złamaniom, co jest osiągane dzięki konserwatywnym jak i inwazyjnym metodom leczenia. 

Sklasyfikowanie typu VCF przy pomocy MRI wraz z wyznaczeniem lokalizacji złamania są skuteczne 

w określeniu, kiedy zastosować środki zachowawcze, a kiedy inwazyjne środki stabilizacji [12]. Obecne 

konserwatywne opcje leczenia VCF obejmują doustne środki przeciwbólowe (NLPZ lub opioidy), 

ćwiczenia rehabilitacyjne, leczenie osteoporozy (kalcytonina, bisfosfoniany), ortezy kręgosłupa i terapię 

multimodalną. Farmaceutyki wraz z rehabilitacją mogą być rozważane u pacjentów z łagodnymi 

objawami i powinny być również stosowane jako uzupełnienie u pacjentów poddawanych leczeniu 

zabiegowemu. Do zabiegowych metod leczenia VCF polegających na powiększaniu i stabilizacji 

kręgów są wertebroplastyka i kifoplastyka [13]. 

 Anatomia kręgów 

Kręg składa się z części przedniej czyli trzonu kręgu oraz tylnej czyli łuku kręgu, między którymi 

znajduje się otwór kręgowy. Otwory wszystkich kręgów tworzą kanał kręgowy, w którym przebiega 

rdzeń kręgowy. Dodatkowo kręg posiada siedem wyrostków. Nieparzysty wyrostek kolczysty odchodzi 
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od kręgu ku tyłowi lub w dół. Parzyste wyrostki poprzeczne biegną ku bokom. Ku górze i ku dołowi 

skierowane są także parzyste wyrostki stawowe górne i dolne tworzące połączenia między kręgami. U 

człowieka występuje siedem kręgów szyjnych (C), dwanaście kręgów piersiowych (Th), pięć 

lędźwiowych (L), pięć krzyżowych (jako kość krzyżowa) oraz cztery lub pięć kręgów guzicznych (kość 

guziczna).  Złamania kompresyjne kręgosłupa najczęściej występują w kręgach od Th12 do L2. Kręgi 

piersiowe charakteryzują się niewielkimi powierzchniami stawowymi dla połączeń z żebrami oraz 

skierowaniem wyrostków kolczystych w dół bardziej niż w przypadku innych kręgów. Kręgi lędźwiowe 

mają większe trzony oraz wydłużone do tyłu wyrostki kolczyste utrudniające skręcanie kręgosłupa w 

obszarze lędźwiowym [14]. 

  Wertebroplastyka złamań kompresyjnych kręgosłupa 

Wertebroplastyka (VP) to metoda przezskórnego wprowadzenia cementu do trzonu kręgu w celu 

wzmocnienia go i uśmierzenia bólu. Pierwsze zabiegi VP przeprowadzono w 1984r. w Amiens we 

Francji, a już w 1997r. w USA wertebroplastykę uznano za standard leczenia przeciwbólowego w 

złamaniach osteoporotycznych kręgosłupa [15]. 

3.1. Wybór pacjenta 

Najczęstszym wskazaniem do wertebroplastyki jest leczenie bolesnego ostrego i podostrego 

złamania kompresyjnego u pacjentów, którzy nie zareagowali na 4- do 6-tygodniowy cykl odpowiedniej 

terapii medycznej. Brak odpowiedzi na leczenie jest definiowany jako minimalna lub żadna ulga w bólu 

po przepisanych lekach lub niewystarczająca ulga w bólu u pacjentów, którzy nie są w stanie tolerować 

efektów ubocznych leków takich jak sedacja, splątanie i zaparcia. Procedurę można wykonać u 

pacjentów przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne lub aspirynę [16]. 

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do leczenia VP są bezobjawowe złamania kompresyjne oraz 

złamania wykazujące znaczną poprawę przy zastosowaniu metod nieinwazyjnych. Innymi 

przeciwwskazaniami jest brak obrzęku kości na MRI, alergia na składniki cementu kostnego, obecność 

koagulopatii oraz lokalnej lub ogólnoustrojowej infekcji [17]. 

3.2. Technika zabiegu 

Umieszczenie igły wykonuje się z użyciem wysokiej jakości fluoroskopii. W niektórych trudnych 

technicznie przypadkach może pojawić się konieczność użycia tomografii komputerowej w połączeniu 

z fluoroskopią. Injekcję cementu należy wykonywać pod kontrolą fluoroskopii. U wszystkich pacjentów 

z obniżoną odpornością należy stosować antybiotykową profilaktykę okołooperacyjną. Godzinę przed 

rozpoczęciem zabiegu podawane jest 1 g cefazoliny, ewentualnie 500 mg wankomycyny [18]. 

Podczas zabiegu pacjent leży na brzuchu na podkładce zapewniającej komfort i zmniejszającej 

krzywiznę kręgosłupa. Skóra, tkanki podskórne i okostna są znieczulane miejscowo za pomocą 

lidokainy. VP zazwyczaj wykonuje się w płytkiej sedacji przy dożylnym zastosowaniu midazolamu i 
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fentanylu [16]. Jest to istotny atut, ponieważ większość pacjentów jest obciążona kardiologiczne i 

internistycznie. Głębsza sedacja może być jedynie wymagana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 

płuc. Ból zostaje zniesiony po kilkudziesięciu minutach, a pacjent może być wypisany do domu już 

następnego dnia [6]. 

Ważne dla powodzenia zabiegu jest prawidłowe ustawienie ramienia fluoroskopowego C. Powinno 

się widzieć przednią ścianę kręgu wystającą bezpośrednio nad ścianę tylną. Punkt nacięcia skóry jest 

oznaczony około 1 cm bocznie i 0,5 cm dogłowowo w stosunku do górnej części szypułki nasady, przez 

którą będzie wprowadzana igła. Miejscowy środek znieczulający jest podawany przez skórę aż do 

okostnej [18]. Igłę należy umieścić wprowadzając ją za pomocą romboidalnego mandrynu oraz 

delikatnie wbić ją na miejsce za pomocą młotka. Dopóki igła nie wejdzie w tylny trzon kręgów, do 

wprowadzenia igły należy zastosować projekcję przednio-tylną (AP). Tylną ścianę można wykryć przy 

zwiększonym oporze w igle, a także w subtelnej zmianie „dźwięku stukania” podczas wprowadzania 

igły młotkiem. Po osiągnięciu tylnej części trzonu koniec igły należy skierować do zamierzonej pozycji 

lub w kierunku linii środkowej. Od tego momentu igła powinna być wprowadzana w rzucie bocznym z 

ciągłą wizualizacją. Ostatecznie końcówka igły powinna być umieszczona na styku przedniej i 

środkowej trzeciej części trzonu kręgowego, jak najbliżej linii środkowej [16]. 

Najszerzej stosowanym rodzajem cementu jest PMMA (akrylowy na bazie polimetakrylanu metylu). 

Jest on używany w połączeniu ze środkiem kontrastowym uwidaczniającym przebieg operacji w RTG. 

Proces utwardzenia cementu w tkance kostnej następuje w piętnastominutowej reakcji egzotermicznej. 

Postuluje się, że to właśnie wzrost temperatury do 50-100 stopni Celsjusza powoduje ustanie bólu [6]. 

Iniekcję cementu w konsystencji pasty należy wykonać w rzucie bocznym przy ciągłej fluoroskopii. 

Celem jest równomierne dostarczanie cementu w kontrolowanym tempie aby uniknąć nadmiernego 

wzrostu ciśnienia w systemie jego dostarczania. Gdy ciśnienie okaże się zbyt wysokie, cement może 

„wystrzelić” i rozprzestrzenić się w niezamierzone miejsca. Podczas wstrzykiwania, igła jest powoli 

wyciągana do tyłu, aby ułatwić równomierne rozprowadzenie cementu aż do tylnej ćwiartki trzonu 

kręgu. W przypadku przenikania cementu do żyły należy tymczasowo przerwać injekcję, aby nie 

kontynuować dalszego gromadzenia się cementu w żyle, umożliwić stwardnienie cementu i uniknąć 

dzięki temu zatorowości płucnej [16]. 

3.3. Skuteczność zabiegu 

Liczne badania wykazują skuteczność wertebroplastyki w zapobieganiu bólowi i powrocie do 

sprawności fizycznej po złamaniach kompresyjnych kręgosłupa bez przyjmowania leków 

przeciwbólowych lub z ich mniejszą dawką [6]. Aby wykazać skuteczność vertebroplastyki, w 

randomizowanym badaniu VAPOR porównano jej efekt z efektem placebo w grupie kontrolnej. W 

badaniu stwierdzono, że VP przewyższa interwencję placebo w zmniejszaniu bólu u pacjentów z ostrymi 

osteoporotycznymi złamaniami kręgosłupa trwającymi krócej niż 6 tygodni [19]. Inne badania wykazały 

wyraźne zredukowanie bólu w skalach VAS i Roland Morris Disability w okresie obserwacji, w 
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porównaniu z wynikami pacjentów leczonych metodami zachowawczymi [20]. Nie stwierdzono różnic 

w redukcji bólu w złamaniach ostrych (kilka dni po złamaniu) i podostrych (powyżej 45 dni), natomiast 

dostrzeżono spadek skuteczności wertebroplastyki w złamaniach starszych (powyżej roku) [20]. Gorsze 

wyniki zaobserwowano również u pacjentów poddanych VP na wielu poziomach kręgosłupa [21]. 

Poprawa mobilności w pacjentów leczonych VP wyniosła około 84–93% w przypadku ostrych i około 

50–88% w przypadku przewlekłych złamań osteoporotycznych [19]. 

3.4. Powikłania zabiegu 

Do powikłań wertebroplastyki należą wyciek cementu, infekcja w miejscu wkłucia lub żebra, 

krwawienie, reakcja alergiczna na składnik cementu PMMA i zapadnięcie się trzonów kręgów  

sąsiadujących z zaopatrzonymi chirurgicznie kręgami [19]. Najczęstszym z nich jest wyciek cementu, 

występujący u prawie 65% pacjentów z VCF a tle osteoporozy. Cement może przedostać się najczęściej 

do krążka międzykręgowego, ale również do tkanek miękkich przykręgosłupowych, do żył 

nadtwardówkowych czy otworów międzykręgowych. Wyciek cementu bardzo rzadko jednak 

manifestuje się klinicznie. Rzadkimi ale groźnymi powikłaniami są wyciek do kanału kręgowego z 

wtórnym uszkodzeniem rdzenia oraz zator płucny w wyniku wycieku cementu do żył 

nadtwardówkowych [16]. Należy zauważyć, że VP wykonywane w warunkach złamania wynikającego 

z nowotworu złośliwego jest związane z wyższym (o około 10%) odsetkiem powikłań. Aby zmniejszyć 

ryzyko powikłań, odradza się leczenie więcej niż trzech do czterech poziomów jednocześnie. 

Dodatkowo, efekty leczenia są zależne od jakości i konsystencji cementu [22]. 

 Podsumowanie 

Wertebroplastyka to efektywna metoda redukcji bólu i powrotu do sprawności fizycznej po 

złamaniach kompresyjnych kręgosłupa. Jest to technika mało inwazyjna, szybko przywracająca komfort 

życia pacjentom, którzy już dzień po zabiegu mogą opuścić szpital. Wertebroplastyka jest wskazana u 

pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia nie przyniosły skutków. Nie powinno się 

natomiast jej stosować u pacjentów bezobjawowych z obecną infekcją, czy uczuleniem na składniki 

cementu. Przed zastosowaniem tej metody istotna jest kompleksowa diagnostyka  złamania, 

odróżniająca złamanie kompresyjne od innych typów złamania ale również innych patologii układu 

mięśniowo szkieletowego. Szczególnie przydatne w diagnostyce tych złamań jest obrazowanie 

rezonansem magnetycznym oraz tomografią komputerową. Największą skuteczność tej techniki 

zbadano w leczeniu złamań ostrych i podostrych, a nieco gorszą w złamaniach przewlekłych. 

Powikłania wertebroplastyki rzadko kiedy manifestują się klinicznie, a cięższe powikłania np. 

uszkodzenie rdzenia kręgowego w wyniku wycieku cementu występują bardzo rzadko. 

Słowa kluczowe: 

wertebroplastyka, złamania kompresyjne kręgosłupa, osteoporoza 
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