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Abstrakt
Rozpoznanie choroby Parkinsona (PD) jak i innych zespołów parkinsonowskich jest stawiane na
podstawie kryteriów klinicznych. Pewne rozpoznanie PD można potwierdzić jedynie w badaniu post
mortem. W ciągu ostatnich 25 lat nie stwierdzono istotnego wzrostu prawidłowo postawionych diagnoz
tego schorzenia, zaś ilość nieprawidłowych rozpoznań wciąż waha się w okolicach 20%.
W diagnostyce różnicowej stosowane są bardzo zaawansowane i zarazem kosztochłonne badania
obrazowe takie jak: MRI, 18F-DOPA PET oraz SPECT-DaTSCAN. Badaniem rzadko stosowanym w
praktyce klinicznej, jednakże mającym coraz większe znaczenie jest ultrasonografia przezczaszkowa
(TCS). Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce choroby Parkinsona polega na ocenie
planimetrycznej pola powierzchni i echogeniczności śródmózgowia wraz istotą czarną (SN) w oknie
skroniowym. Wykazano pozytywną wartość predykcyjną, czułość i swoistość TCS wynoszące w
różnych badaniach od ponad 80% do około 90%.
USG przezczaszkowe jest skuteczną metodą w diagnostyce i różnicowaniu choroby Parkinsona oraz
zespołów parkinsonowskich. Zwiększenie zastosowania TCS w neuroradiologii może doprowadzić do
poprawy skuteczności rozpoznań choroby Parkinsona in vivo. Dzięki bezpieczeństwu metody, niskim
kosztom, szerokiej dostępności aparatury oraz coraz lepszej jakości obrazów USG, TCS może z
powodzeniem w przyszłości zastąpić bardziej skomplikowane i niosące wyższe koszty badania.

English Abstract
The diagnosis of Parkinson's disease (PD) as well as other parkinsonian syndromes is based on
clinical criteria. A confident diagnosis of PD can only be confirmed by post mortem examination. Over
the last 25 years, there has been no significant increase in correct diagnoses of this disorder, while the
number of incorrect diagnoses still fluctuates around 20%.
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Very advanced and cost-intensive imaging examinations such as MRI, 18F-DOPA PET and SPECTDaTSCAN are used in the differential diagnosis. Transcranial ultrasound (TCS) is a test that is rarely
used in clinical practice but is becoming increasingly important. Transcranial ultrasonography in the
diagnosis of PD is based on the planimetric assessment of the area and echogenicity of the
mesencephalon including the substantia nigra (SN) in the temporal window. TCS has been shown to
have positive predictive value, sensitivity and specificity ranging from over 80% to about 90% in various
studies.
Transcranial sonography is an effective method in the diagnosis and differentiation of Parkinson's
disease and Parkinsonian syndromes. Increasing the use of TCS in neuroradiology may lead to improved
in vivo diagnosis of Parkinson's disease. Due to the safety of the method, its low cost, the wide
availability of the equipment and the increasingly better quality of the ultrasound images, TCS can
successfully replace more complex and more costly procedures in the future.

1. Wstęp
Choroba Parkinsona (PD) jest postępującą patologią neurodegeneracyjną, stanowiącą drugie
najczęstsze schorzenie z tej grupy - po chorobie Alzheimera. Chorobowość w przypadku PD wynosi 12/100 tys. ludzi, natomiast w przypadku osób po 60 roku życia wynosi około 1%. Choroba Parkinsona
jest najczęściej diagnozowana u pacjentów między 65 i 70 rokiem życia [1]. PD jest rozpoznawana
wśród osób przed 40 rokiem życia u około 5% pacjentów. Częściej chorują na nią mężczyźni. Do
głównych cech neuropatologicznych PD należą, obecne wewnątrz neuronów, złogi α-synukleiny
tworzące ciałka Lewy’ego, a także zmniejszenie ilości neuronów dopaminergicznych w obrębie istoty
czarnej (SN) śródmózgowia. Dysfunkcja neuronów związana z PD, a także powstanie patologii
związanych z α-synukleiną rozpoczyna się wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów
klinicznych.
Przyczyny choroby Parkinsona w większości przypadków nie są znane. Istotną rolę odgrywają
genetyczne czynniki ryzyka wystąpienia PD, które stwierdzane są u 5-10% chorych [1]. Wyniki
prowadzonych w ostatnich latach badań potwierdzają znaczenie współwystępowania czynników
genetycznych oraz środowiskowych w patogenezie choroby Parkinsona. Dotychczas opisano 18
odrębnych miejsc genowych biorących udział w rozwoju PD. Do środowiskowych czynników rozwoju
tego schorzenia należą: narażenie na pestycydy, mangan, trichloroetylen, tlenek węgla, stres
oksydacyjny oraz przebyte urazy głowy [2].

2. Cel badania
Celem pracy była analiza najnowszej literatury opisującej postępy w dziedzinie ultrasonografii
przezczaszkowej w diagnostyce i ocenie leczenia choroby Parkinsona oraz w diagnostyce różnicowej
chorób o podobnym obrazie klinicznym, a także porównanie tej metody z innymi dostępnymi metodami
diagnostycznymi zespołów parkinsonowskich.
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3. Materiały i metody
Dokonano przeglądu literatury z lat 2013-2020 w obrębie bazy Pubmed na temat zastosowania USG
przezczaszkowego oraz innych badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce choroby
Parkinsona oraz innych zespołów parkinsonowskich.

4. Rozpoznanie i Diagnostyka
4.1. Kryteria rozpoznania
Klasycznie termin „Parkinsonizm”, zgodnie z definicją, stanowi zespół objawów klinicznych do
których należą: bradykinezja, sztywność mięśniowa typu „rury ołowianej”, występowanie drżenia
spoczynkowego oraz zaburzeń postawy. Objawy ruchowe pojawiają się gdy degeneracji ulegnie 6070% neuronów dopaminergicznych [1]. Bradykinezje cechuje współwystępowanie spowolnienia
ruchów naprzemiennych oraz zmniejszenie ich amplitudy. Drżenie najlepiej obserwuje się w przypadku
ułożenia kończyn górnych na kolanach, może być ono wywołane przez rozproszenie uwagi pacjenta, na
przykład przez wykonanie polecenia liczenia na głos. Drżenie w przypadku PD zaczyna
się asymetrycznie, co jest istotnym czynnikiem różnicującym z drżeniem samoistnym (ET).
Sztywność typu „rury ołowianej” stwierdzana w badaniu przedmiotowym najczęściej jest stwierdzana
w obrębie stawu łokciowego lub nadgarstka. Najistotniejszym kryterium dodatkowym, które różnicuje
chorobę Parkinsona od innych przyczyn parkinsonizmu jest dobra i długotrwała odpowiedź na leczenie
lewodopą [2]. Ze względu na kryterium odpowiedzi na podawane leki diagnostyka różnicowa przyczyny
parkinsonizmu często trwa wiele miesięcy. Według badań czas od rozpoczęcia diagnostyki do
postawienia ostatecznej diagnozy wynosi od 2 do nawet 18 miesięcy [3].
Najczęstszą przyczyną parkinsonizmu jest PD, natomiast do rzadszych przyczyn należą
parkinsonizmy atypowe oraz parkinsonizmy wtórne. Do parkinsonizmów atypowych (zespołów
parkinsonowskich) należą: postępujące porażenie ponadjądrowe (PSP), zanik wieloukładowy (MSA),
zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD) oraz otępienie z ciałkami Lewy’ego (LBD) [3]. Zespoły te
cechuje szybszy progresja niż w przypadku choroby Parkinsona, pacjenci zwykle umierają w ciągu 10
lat od zdiagnozowania choroby [2]. Do najczęstszych przyczyn parkinsonizmów wtórnych należą:
działania niepożądane leków, zmiany naczyniowe i wodogłowie [4]. Parkinsonizm polekowy (DIP) jest
drugą najczęstszą przyczyną parkinsonizmu po PD.
Rozpoznanie choroby Parkinsona jak i innych zespołów Parkinsonowskich (PS) jest stawiane
wyłącznie na podstawie kryteriów klinicznych.
Prawidłowo postawiona diagnoza jest istotna by wdrożyć odpowiednie leczenie, zmniejszyć ryzyko
wystąpienia objawów niepożądanych po zastosowaniu neuroleptyków oraz pozwala na ocenę
rokowania. Niestety nadal jedyną w pełni skuteczną metodą rozpoznania choroby Parkinsona jest
badanie post mortem. W przypadku parkinsonizmu polekowego ocena kliniczna nie pozwala na ocenę
reakcji organizmu na odstawienie leku.
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W ciągu ostatnich 25 lat nie stwierdzono istotnego wzrostu prawidłowo postawionych rozpoznań
choroby Parkinsona. Ilość nieprawidłowych rozpoznań wciąż waha się w okolicach 20%, szczególnie
dotyczy to wczesnych postaci PD [5]. Najczęściej jako PD błędnie rozpoznawane jest drżenie samoistne
(ET) [6]. ET jest również najczęściej występującą przyczyną drżenia patologicznego, choruje na nie ok.
1% populacji światowej oraz 4-5% osób po 60 roku życia [7].

4.2. Badania obrazowe jako element rozpoznania różnicowego
W diagnostyce różnicowej PD stosowane są bardzo zaawansowane i zarazem kosztochłonne badania
obrazowe takie jak: SPECT-DaTSCAN, 18F-DOPA PET oraz MRI [8].
Obrazowanie za pomocą tomografii komputerowej z emisją pojedynczego fotonu wychwytu
ioflupanu I123 (SPECT-DaTSCAN) jest markerem działania układu dopaminergicznego w obrębie
śródmózgowia. Badanie to pozwala na odróżnienie chorób, których przyczyną jest nieprawidłowe
działanie układu dopaminergicznego od chorób o innej przyczynie, jak np. drżenie samoistne. Nie
pozwala ono na różnicowanie poszczególnych chorób tworzących obraz kliniczny parkinsonizmu.
Badanie SPECT-DaTSCAN pozwala na wczesne odróżnienie chorych z parkinsonizmem od osób
zdrowych oraz ocenę ryzyka wystąpienia PD. W przypadku objawów ruchowych badanie SPECTDaTSCAN wykazuje korelacje z bradykinezją oraz sztywnością, natomiast nie wykazuje korelacji z
występowaniem i nasileniem drżenia. Zgodnie z wynikami badań klinicznych badanie SPECTDaTSCAN wykazuje wysoką czułość i swoistość, jednak dokładność diagnostyczna tego badania nie
przewyższa specjalistycznej diagnozy klinicznej. Dodatkowo badanie to niesie za sobą wysokie koszty,
dlatego wykorzystywane jest jedynie w diagnostyce dodatkowej, u osób z niejasnym obrazem
klinicznym [3].
Również badania PET z użyciem
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F-DOPA u pacjentów z PD wykazały szybsze tempo spadku

wychwytu znacznika we wcześniejszych stadiach choroby w porównaniu z późniejszymi. Zgodnie z
wynikami badań post mortem metoda ta podobnie jak badanie SPECT-DaTSCAN pozwala na wykrycia
PD na około 6 lat przed pojawieniem się objawów klinicznych [9].
W badaniu MRI we wczesnych stadiach PD stwierdzono istotne zmiany w różnych miarach
dyfuzyjności MRI w SN, drogach węchowych oraz korze mózgowej w porównaniu ze zdrowymi
osobami z grupy kontrolnej, przy natężeniu pola 1,5 T i przy wyższym natężeniu pola 3,0 T. W
badaniach wykazano całkowite oddzielenie pacjentów z wczesną PD od osób z grupy kontrolnej na
podstawie wartości anizotropii frakcyjnej w ogonowej istocie czarnej przy natężeniu pola 3,0 T i w
drogach węchowych przy natężeniu pola 1,5 T [9]. Badanie to ze względu na poziom zaawansowania
oraz wysokie koszty nie jest stosowane w praktyce klinicznej.

4.3. Zastosowanie USG przezczaszkowego w diagnostyce parkinsonizmu
Badaniem rzadko stosowanym w praktyce klinicznej, jednakże mającym coraz większe znaczenie
jest ultrasonografia przezczaszkowa (TCS). Diagnostyka ultrasonograficzna jest powszechnie
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stosowana w praktyce klinicznej od wielu lat. Ultrasonografia przezczaszkowe po raz pierwszy została
opisana przez Beckera i wsp. w 1995 roku. TCS jest metodą łatwo dostępną, mającą niskie koszty użycia
oraz mało czasochłonną. Ponadto charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością w wykrywaniu PD.
Skuteczność TCS została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych. Badanie to mimo istnienia od
ponad 25 lat nadal jest wykorzystywane tylko w niektórych krajach [10].
W metodzie tej stosuje się sondę wieloprzetwornikową (phased array) o częstotliwości 2-4 MHz w
oknie kości skroniowej, co pozwala na zobrazowanie miąższu mózgu przez nienaruszoną czaszkę [11].
Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce choroby Parkinsona polega na ocenie cech
ultrasonograficznych śródmózgowia wraz istotą czarną (SN), jądrami szwu, jądrami czerwiennymi oraz
komorą III w oknie skroniowym [12]. Badanie polega na ocenie planimetrycznej pola powierzchni
obszaru hiperechogenicznego w obrębie SN (SN+). Podłoże hiperechogeniczności SN nie jest znane.
Na

podstawie

badań

autopsyjnych

podwyższoną

echogeniczność wiązano

ze

zwiększoną zawartością żelaza oraz ferrytyny w tkankach, a także płcią męską [13]. Obszar uznaje się
za hiperechogeniczny, jeżeli oceniana wartość przekracza 90. centyl dla zdrowej populacji danego
regionu. Większość ośrodków za znaczący uznaje obszar hiperechogeniczny o polu powierzchni
powyżej 0,2 cm2 [14].
Wykazano pozytywną wartość predykcyjną, czułość i swoistość TCS wynoszące w różnych
badaniach od ponad 80% do około 90% [11, 15]. Zwiększona echogeniczność SN występuje u 10%
zdrowej populacji [16]. U części z tych osób stwierdzono jednak niewielkie objawy przedruchowe
charakterystyczne dla choroby Parkinsona takie jak depresja, zaburzenia snu oraz zaburzenia węchu. W
badaniu PRIPS (Prospective validation of risk markers for the development of parkinsonian syndromes),
dużym populacyjnym badaniu kohortowym stwierdzono, że zwiększona echogeniczność SN w badaniu
TCS ponad 20-krotnie zwiększa ryzyko rozwoju manifestacji klinicznych PD, w ciągu 5 lat w
porównaniu z osobami niewykazującymi hiperechogeniczności SN [17–19]. W badaniu oceniającym
zestaw biomarkerów, w tym echogeniczność SN u objawowych i bezobjawowych nosicieli mutacji
LRRK2 G2019S, a także u pacjentów ze sporadyczną PD i zdrowych osób z grupy kontrolnej,
hiperechogeniczność SN obserwowano nie tylko w około 95% przypadków sporadycznej i genetycznie
uwarunkowanego PD, ale także u 85% bezobjawowych nosicieli mutacji LRRK2 G2019S w
porównaniu z 15% zdrowych osób z grupy kontrolnej [20]. Dodatkowo potwierdza to koncepcję
hiperechogeniczności SN jako markera patologii w obrębie funkcjonowania układu dopaminergicznego.
W diagnostyce różnicowej PD w TCS wykorzystuje się także ocenę jądra soczewkowatego oraz
komory III. Dzięki zastosowaniu kombinacji wymienionych markerów w korelacji z obrazem
klinicznym można postawić dokładniejsze rozpoznanie PD lub jednego z zespołów parkinsonowskich.
W MSA istota czarna jest normoechogeniczna [21]. Dodatkowo, hiperchogeniczność jądra
soczewkowatego w połączeniu z poszerzeniem komory III o ponad 10 mm w badaniu TCS pozwala
odróżnić PSP od PD z czułością 84% oraz swoistością 98% [21, 22]. Ponadto pacjenci z zespołem
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niespokojnych nóg (RLS) oraz z ET wykazują hipoechogeniczność istoty czarnej w badaniu TCS. Obraz
istoty czarnej w USG u pacjentów z parkinsonizmem naczyniowym jest zazwyczaj prawidłowy [22].
Głównym ograniczeniem badania TCS jest osobniczo różne przezskroniowe okno kostne, które u
około 10% ludzi nie pozwala na przeprowadzenie badania. W przypadku niektórych populacji u nawet
20% pacjentów przez okno skroniowe nie można ocenić śródmózgowia w badaniu ultrasonograficznym
[23]. Dodatkowym ograniczeniem jest doświadczenie lekarza przeprowadzającego badanie oraz
zróżnicowana jakość obrazu uzyskiwana w różnych aparatach ultrasonograficznych. Problem w ocenie
radiologicznej stanowi pomiar pola powierzchni obszaru o zwiększonej echogeniczności w obrębie SN.
Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie cyfrowych systemów pomiaru pola powierzchni.
Zgodnie z wynikami badań cyfrowe systemy pomiarowe wykazują porównywalną czułość i swoistość z
pomiarem wykonywanym manualnie przez doświadczonego w TCS ultrasonografiste [24].
Dodatkowo zwiększona hiperechogeniczność istoty czarnej jest stwierdzana u pacjentów leczonych
psychiatrycznie o zwiększonej podatności na wystąpienie objawów pozapiramidowych w przebiegu
leczenia neuroleptykami [24]. Zgodnie z wynikami badań pacjenci z SN+ w ultrasonografii
przezczaszkowej, przy podejrzeniu DIP, wykazywali brak odpowiedzi lub pogorszenie stanu
klinicznego po odstawieniu leków neuroleptycznych. Negatywna wartość predykcyjna (NPV) badania
TCS w ocenie odpowiedzi na odstawienie neuroleptyków wyniosła ponad 96%, natomiast pozytywna
wartość predykcyjna (PPV) 47% [25]. Wyniki te wskazują, że ocena hiperechogeniczności SN w
badaniu TCS może być użyteczna w diagnostyce różnicowej oraz uzupełniającej DIP, natomiast nie jest
w stanie zastąpić rozpoznania klinicznego.
USG przezczaszkowe jest szczególnie użyteczne w różnicowaniu PD z ET, gdzie wykazano
skuteczność porównywalną z badaniem SPECT-DaTSCAN [26]. Chorzy z drżeniem samoistnym u
których występuje SN+ częściej przejawiają wczesne, przedruchowe objawy PD. U części pacjentów z
ET z czasem rozwija się PD. Hiperechogeniczność SN występuje u 13-16% chorych, co stanowi większą
liczbę niż w populacji zdrowej. Obecność patologii ET-PD powoduje, że drżenie samoistne uznawane
jest za czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona [26].

5. Wnioski
W celu dokładnej oceny PD oraz PS podstawą diagnostyki nadal są: szczegółowy wywiad, dokładne
badanie neurologiczne oraz ocena odpowiedzi na leczenie. Jednak dodatkowe badania obrazowe takie
jak TCS mogą być niezwykle przydatne w diagnostyce różnicowej oraz potwierdzeniu rozpoznania
klinicznego. USG przezczaszkowe jest skuteczną metodą w diagnostyce oraz różnicowaniu choroby
Parkinsona oraz zespołów parkinsonowskich. Zwiększenie zastosowania TCS w neuroradiologii może
doprowadzić do poprawy skuteczności rozpoznań in vivo choroby Parkinsona. Ultrasonografia
przezczaszkowa dzięki coraz bardziej precyzyjnym aparatom USG może stanowić dobre badanie
przesiewowe osób z grup ryzyka, ze względu na wysoką czułość i swoistość, bezinwazyjność,
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minimalne ryzyko powikłań oraz niskie koszty badania. Szczególnie istotna jest także wysoka
wykrywalność w TCS przedklinicznego stadium choroby Parkinsona, co pozwala na wczesne
wdrożenie

odpowiedniego

leczenia.

Ultrasonografia

przezczaszkowa

może

być

w

przyszłości wykorzystywana także w psychiatrii w celu oceny ryzyka wystąpienia objawów
pozapiramidowych oraz diagnostyce uzupełniającej przy podejrzeniu działań niepożądanych
neuroleptyków. Dzięki bezpieczeństwu metody, szerokiej dostępności aparatury oraz coraz lepszej
jakości obrazów w aparatach USG, TCS może z powodzeniem w przyszłości zastąpić bardziej
skomplikowane i niosące wyższe koszty badania, takie jak: MRI, SPECT-DaTSCAN czy 18F-DOPA
PET. Szczególnie istotnym aspektem jest także szkolenie lekarzy oraz poszerzanie wiedzy w dziedzinie
zastosowania klinicznego ultrasonografii przezczaszkowej w diagnostyce schorzeń neurologicznych.
Wysoka skuteczność ultrasonografii przezczaszkowej w diagnostyce i różnicowaniu parkinsonizmu
wskazuje na potrzebę dalszych badań z większą liczbą pacjentów, a szczególnie badań porównujących
czułość i swoistość TCS z badaniem autopsyjnym.

Słowa kluczowe:
ultrasonografia przezczaszkowa, choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, hiperechogeniczna
istota czarna

Keywords:
transcranial sonography, Parkinson disease, parkinsonian syndromes, hyperechogenic substantia
nigra
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Abstrakt
Kontrola ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu jest nieodłącznym elementem terapii u pacjenta z
niezastawkowym migotaniem przedsionków – NVAF (non-valvular atrial fibrillation). Najbardziej
powszechną metodą leczenia stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru jest terapia lekami
przeciwzakrzepowymi. Ich stosowanie nie jest jednak wskazane u pacjentów z dużym ryzykiem
wystąpienia powikłań krwotocznych. Nowoczesną alternatywą dla farmakoterapii jest przezskórny,
małoinwazyjny zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka – LAAO (left atrial appendage occlusion).
Okluder zamykający światło lewego uszka zapobiega tworzeniu się w nim skrzeplin i ich wydostawaniu
do krwiobiegu, co pozwala na odstawienie terapii przeciwzakrzepowej. Niewątpliwą przewagą LAAO
nad terapią antykoagulantami jest brak wpływu prokrwotocznego, który u pacjentów ze skłonnością do
krwawień, mógłby wiązać się z bardzo poważnymi powikłaniami. Inne zalety tej innowacyjnej
procedury to także: minimalna inwazyjność, krótki czas zabiegu i hospitalizacji oraz trwałość efektów.

English Abstract
Risk control of ischemic stroke is an integral part of the treatment of patients with non-valvular atrial
fibrillation (NVAF). The most common treatment used to reduce the risk of stroke is anticoagulant
therapy. However, their use is not indicated in patients at high risk of bleeding complications. A modern
alternative to pharmacotherapy is the percutaneous, minimally invasive procedure of closing the left
atrium appendage - LAAO. The occluder that closes the lumen of the left atrium appendage prevents
the formation of clots in it and their release into the bloodstream, which allows to discontinue
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anticoagulation therapy. The undoubted advantage of LAAO over anticoagulant therapy is the lack of a
hemorrhagic pro effect, which could be associated with very serious complications in patients prone to
bleeding. Other advantages of this innovative procedure are also: minimal invasiveness, short treatment
and hospitalization time, and durability of the effects.

1. Wprowadzenie
Kontrola ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego u pacjentów z migotaniem przedsionków
(atrial fibrillation – AF) staje się coraz powszechniejszym problemem. Szacuje się, że na migotanie
cierpi aż 33,5 miliona ludzi na całym świecie, a prognozy wskazują, że do 2050 roku liczba chorych
wzrośnie 2-krotnie [1]. Migotanie przedsionków jest drugą najczęstszą przyczyną udarów mózgu, a
udary u pacjentów z migotaniem przedsionków są pod względem częstości pierwszą przyczyną
długotrwałej niepełnosprawności i trzecią przyczyną zgonów [2]. Aż pięć razy wyższe jest ryzyko udaru
u pacjenta z AF niż u osoby z prawidłowym rytmem, a 50% udarów związanych z AF występuje u
pacjentów w wieku <75 lat [2]. Stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (OAC - oral
anticoagulants) - antagonistów witaminy K (VKA - vitamin K antagonists, do których należą warfaryna
i acenokumarol) oraz nowych leków przeciwzakrzepowych (NOAC - novel oral anticoagulants, do
których należą dabigatran, riwaroksaban i apiksaban) – skutecznie zmniejsza ryzyko udaru sercowozatorowego i jest najczęściej wybieraną opcją profilaktyki udarowej u pacjentów z migotaniem
przedsionków. Mimo, iż korzyści ze stosowania OAC są niezaprzeczalne, ocenia się, że u około 10%
pacjentów występują względne, a u około 2% bezwzględne przeciwwskazania do ich przyjmowania [3,
4]. Z badań obserwacyjnych wynika także, że ponad 1/3 chorych z AF nie otrzymuje z różnych przyczyn
żadnych OAC [5, 6]. Nawet u chorych, u których w momencie rozpoczęcia terapii nie ma
przeciwwskazań do stosowania antykoagulantów, często z czasem pojawiają się poważne krwawienia,
co zazwyczaj prowadzi do całkowitego zaprzestania terapii przeciwkrzepliwej lub jej ograniczenia
wyłącznie do leków przeciwpłytkowych. Dlatego zaczęto poszukiwać alternatywnej dla farmakoterapii
metody prewencji udaru mózgu, która nie wiązałaby się z podwyższonym ryzykiem krwawień. W
związku z tym, że udowodniono, iż ponad 90% skrzeplin tworzących się podczas NVAF powstaje w
uszku lewego przedsionka powstał pomysł jego prewencyjnego zabiegowego zamknięcia – LAAO [7].

2. Koncepcja procedury LAAO
W lewym przedsionku serca znajduje się nieduża nisza będąca pozostałością z rozwoju
embrionalnego, nazywana uszkiem lewego przedsionka - LAA (left atrial appendage). Uszko ma
strukturę ślepo zamkniętego uchyłka o zmiennej liczbie płatów. Wyróżniamy też kilka jego odmian
morfologicznych, z czego cztery główne typy to: cactus, windsock, cauliflower, chicken wing.
Złożoność budowy oraz występowanie obszarów wolnego przepływu krwi powodują, że w lewym
uszku łatwo mogą tworzyć się skrzepliny. Badania wskazują, że u około co dziesiątego pacjenta z AF
stwierdza się skrzeplinę, z czego aż w 90% przypadków jest ona zlokalizowana właśnie w lewym uszku
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[7]. Ponadto zaraportowano, że skrzeplina w LAA oraz zmniejszona maksymalna prędkość przepływu
krwi do uszka są niezależnymi markerami zwiększonego ryzyka zakrzepowo-zatorowego, a także
ponownego udaru u chorych z NVAF i udarem o etiologii niedokrwiennej [8]. Wykazano też, że
najmniejsze ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych mają pacjenci z uszkiem o morfologii typu
chicken wing [9]. Wymienione wyniki badań jednoznacznie przemawiają za tym, że lewe uszko
odgrywa znaczącą rolę w patogenezie udarów. Jeżeli tylko u 10% chorych skrzeplina pochodzi z innego
miejsca niż z LAA, to jego zamknięcie – LAAO na tyle skutecznie zmniejsza ryzyko powikłań
zakrzepowo-zatorowych, że nie ma konieczności stosowania antykoagulantów, które u coraz większej
liczby pacjentów z NVAF są przeciwwskazane.

3. Urządzenia zamykające uszko lewego przedsionka
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele urządzeń służących do zamykania LAA. W zależności od
sposobu ich działania możemy wyróżnić dwie główne grupy tych urządzeń:
•

Okluder w kształcie parasola: zapinka w kształcie parasola doprowadzana do LAA z dostępu
naczyniowego, umieszczana w „szyi” LAA i w ten sposób uniemożliwiająca napływanie
krwi do uszka i wydostanie się z niego potencjalnej skrzepliny. Urządzenia:
WATCHMAN™ (Boston Scientific, Marlborough, MA, USA), WaveCrest® (Biosense
Webster, Diamond Bar, CA, USA). Implant WATCHMAN (Rysunek 1. Zdjęcia A. i B.) jest
jedynym dotychczas zatwierdzonym przez FDA (Agencja Żywności i Leków - Food and
Drug Administration) przezskórnym urządzeniem zamykającym lewe uszko. Jest też
najdokładniej zbadanym spośród wszystkich używanych do tego urządzeń. Dostępne są
różne rozmiary tego okludera, dzięki czemu dobrze dopasowuje się on do uszek o różnych
wymiarach i morfologii. Specjalne haczyki wokół jego zewnętrznego obwodu mocują go do
ściany LAA,

•

Okluder w kształcie smoczka: z dostępu naczyniowego do LAA wprowadza się urządzenie
w kształcie parasola, które od strony lewego przedsionka posiada dodatkowy krążek do
skuteczniejszego uszczelnienia ujścia LAA, co sprawia, że przypomina ono smoczek dla
niemowląt. Urządzenia: AMPLATZER™ Cardiac Plug – ACP (Abbott Vascular, Santa
Clara, CA, USA), Amulet™ (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA), Ultraseal (Cardia,
Inc., Eagan, MN, USA), LAmbre™ (Lifetech, Shenzhen, Chiny). Najpopularniejszymi
przedstawicielami tej grupy są AMPLATZER cardiac plug (ACP) (Rysunek 1. Zdjęcia C. i
D.) i jego najnowsza wersja - AMPLATZER Amulet. Badania udowodniły ich skuteczność
i niski odsetek powikłań okołozabiegowych. Mimo to nie zostały one zatwierdzone przez
FDA do procedury LAAO [10].
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Rysunek 1. Urządzenia używane do procedury LAAO: oznaczony literami A i B okluder WATCHMAN oraz oznaczony
literami C i D okluder AMPLATZER Cardiac Plug [11]

4. Przebieg zabiegu
Przed zabiegiem należy dokonać pomiarów LAA celem dobrania odpowiedniej wielkości okludera
(Rysunek 2.). Standardowo zabieg LAAO przebiega pod kontrolą echa przezprzełykowego (TEE transthoracic echocardiogram) w znieczuleniu ogólnym. Alternatywną metodą obrazowania przebiegu
zabiegu jest echokardiografia wewnątrzsercowa (ICE - intracardiac echocardiography), którą można
wykonać w znieczuleniu miejscowym. Na początku techniką przezskórną do prawej żyły udowej
wprowadza się prowadnik i rozszerzacz naczyniowy. Następnie pod kontrolą fluoroskopii i echa
nakłuwa się przegrodę międzyprzedsionkową w obrębie tylno-dolnej części dołu owalnego. Po dostaniu
się do lewego przedsionka wykonuje się selektywną angiografię uszka (Rysunek 3. Zdjęcie A.).
Projekcja RAO 30°/cranial 20° uwidacznia zwykle ujście uszka i strefę lądowania („szyję”), natomiast
projekcja RAO 30°/caudal 20° ukazuje zwykle bardziej dystalne części uszka. Pomiary LAA wykonuje
się na podstawie obrazów TEE i trójwymiarowego (3D) TEE. Później do lewego przedsionka na
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prowadniku wprowadza się koszulkę dostępową. Za pomocą cewnika pigtail koszulka doprowadzająca
jest nawigowana do dystalnej części lewego uszka. Widoczne we fluoroskopii znaczniki na końcu
koszulki są pomocne w ustaleniu, na jaką głębokość należy ją wprowadzić do uszka, aby możliwa była
implanatcja określonego rozmiaru okludera. Przez koszulkę do miejsca implantacji wprowadza się
system doprowadzający okluder. Po osiągnięciu właściwej pozycji implant jest rozkładany. Kolejnym
bardzo istotnym krokiem jest potwierdzenie spełnienia kryteriów właściwej implantacji za
pomocą angiografii (Rysunek 3. Zdjęcie B.) i echokardiografii — tak zwanych kryteriów PASS. Po
uzyskaniu takiego potwierdzenia możliwe jest uwolnienie zapinki z systemu doprowadzającego lub też
— w przypadku nieoptymalnej implantacji (zbyt płytkiej lub zbyt głębokiej) — ponowne wciągnięcie
urządzenia do koszulki dostępowej i uwolnienie w innej pozycji. Po implantacji na powierzchni
urządzenia rozpoczyna się proces endotelizacji. Z czasem – po upływie około 45 dni - dochodzi do
całkowitej endotelizacji okludera, dzięki czemu lewe uszko jest trwale uszczelnione [12].

Rysunek 2. Wykonywanie pomiarów LAA [opracowanie własne]
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Rysunek 3. Zdjęcie A. Selektywna angiografia uszka. Czarną strzałką wskazano kontrastujący się obszar LAA. Białą strzałką
wskazano sondę TEE. Zdjęcie B. Czarną strzałką wskazano okluder zamykający LAA [opracowanie własne]

5. Kwalifikacja pacjentów do procedury LAAO
Aktualnie obowiązujące wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC - European
Society of Cardiology) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) z 2016 roku zalecają
rozważenie LAAO w celu zapobiegania udarom mózgu u pacjentów z AF i przeciwwskazaniami do
długoterminowego leczenia przeciwzakrzepowego (klasa IIb zaleceń, poziom B wiarygodności
danych). Jako przykład przeciwwskazań do długoterminowego leczenia OAC w wytycznych podano
wystąpienie w przeszłości krwawienia zagrażającego życiu bez odwracalnej przyczyny. Ponadto
wytyczne wskazują LAAO jako alternatywę dla farmakoterapii u pacjentów z wysokim ryzykiem
powikłań zakrzepowo-zatorowych (obliczonym w skali CHA2DS2-VASc ≥ 2 punkty) [13].
Kwalifikacja pacjentów do procedury LAAO polega na indywidualnej ocenie stosunku korzyści
płynących z zabiegu do ryzyka z nim związanego. Najwięcej korzyści z procedury LAAO mogą odnieść
dwie grupy pacjentów: 1) pacjenci, którzy mogą być leczeni OAC, lecz mają podwyższone ryzyko
krwawienia – pacjenci ocenieni w skali ryzyka powikłań krwotocznych HAS-BLED ≥ 3 punkty,
pacjenci przyjmujący podwójną terapię przeciwpłytkową oraz 2) pacjenci z przeciwwskazaniami do
stosowania OAC lub powikłaniami (najczęściej krwotocznymi) związanymi z ich stosowaniem, dla
których nie ma innej alternatywy terapeutycznej w kontekście zapobiegania powikłaniom zakrzepowozatorowym związanym z AF [14].
FDA w 2015 roku dopuściła procedurę LAAO do stosowania w USA u pacjentów reprezentujących
pierwszą z tych grup jako bezpieczną i skuteczną metodę zapobiegania udarom mózgu [15].
W Europie procedurę LAAO wykonuje się zaś w drugiej z wymienionych grup. Dla tych pacjentów
LAAO stanowi jedyną bezpieczną opcję profilaktyki incydentów zakrzepowo-zatorowych, co zostało
potwierdzone wynikami rejestrów prowadzonych głównie w Europie [16]. European Heart Rhythm

18

Medycyna w XXI wieku
Association (EHRA) i European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) do
grupy tej zaliczają następujących chorych:
•

z przebytymi krwawieniami (w trakcie stosowania OAC lub samoistnie): z przewodu
pokarmowego, z dróg moczowych, w ważnych narządach (gałka oczna, osierdzie, rdzeń
kręgowy), a także nawracającymi krwawieniami z nosa;

•

po przebytym krwawieniu do ośrodkowego układu nerwowego;

•

z niewydolnością nerek (GFR < 30 ml/min), w tym chorych dializowanych;

•

ze współistniejącymi zaburzeniami krzepnięcia, w tym z małopłytkowością;

•

wymagających przedłużonego stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej - DAPT
(dual antiplatelet therapy);

•

z nawracającymi

urazami/upadkami

związanymi

z wiekiem

lub

wykonywaną

aktywnością;
•

wyjątkowo osłabionych (chorzy z demencją, chorobami neurodegeneracyjnymi,
niedożywieniem itp.);

•

którzy mają trudności z doustnym przyjmowaniem leków (np. osoby z chorobami
psychicznymi lub słabym wzrokiem);

•

którzy po odpowiednim poinformowaniu odmawiają terapii OAC [7].

Zabieg LAAO jest natomiast przeciwwskazany lub nieprzynoszący korzyści u pacjentów z
reumatyczną stenozą mitralną, zakrzepem w lewym przedsionku, stwierdzonym innym źródłem zatoru
oraz alergią na nikiel i tytan, czyli tworzywa, z których wykonane są okludery [17].
Kwalifikacja pacjenta do procedury LAAO obejmuje ocenę: ryzyka epizodów zakrzepowozatorowych (skala CHA2DS2-VASc), ryzyka powikłań krwotocznych (skala HAS-BLED), wywiadu
istotnych krwawień i ich lokalizacji, obecności innych przeciwwskazań do doustnej antykoagulacji,
skuteczności antykoagulacji u stosujących VKA (odsetek pomiarów z INR w zakresie terapeutycznym),
stosowanych innych leków (np. przeciwzapalnych, przeciwpłytkowych etc.), funkcji wątroby, funkcji
nerek (z oceną GFR), frakcji wyrzutowej lewej komory serca (LVEF – left ventricle ejection fraction)
i obecności wad strukturalnych serca [14].
W Polsce procedura LAAO jest przeznaczona dla pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań
zakrzepowo-zatorowych (CHA2DS2-VASc ≥ 3) i przeciwwskazaniami do długoterminowej terapii
OAC. Chory musi być indywidualnie oceniony przez zespół ekspertów, w skład którego wchodzą
kardiolog interwencyjny, elektrofizjolog, kardiolog zachowawczy oraz kardiochirurg i po uzyskaniu
jego pozytywnej opinii jest on kwalifikowany do zabiegu. Kryteria NFZ wymagają ponadto dostępności
oddziału kardiochirurgii w ośrodku wykonującym zabieg oraz raportowania powikłań okołoi pozabiegowych występujących do 30 dni od implantacji do rejestru pacjentów prowadzonego przez
Prezesa NFZ [14].
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6. Wyniki badań klinicznych nad procedurą LAAO
6.1. Badania PROTECT-AF i PREVAIL
Pierwszym badaniem przeprowadzonym nad procedurą LAAO z użyciem zapinki WATCHMAN
było prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie PROTECT-AF. Zakwalifikowano do
niego 707 dorosłych pacjentów z napadowym, przetrwałym lub utrwalonym NVAF z wynikiem ≥1 w
skali CHADS2 (skala ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych), z LVEF ≥ 30% i bez: bezwzględnych
przeciwwskazań do stosowania warfaryny, skrzepliny w LAA, przetrwałego otworu owalnego z
tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej, ruchomej miażdżycy aorty lub objawowej choroby
szyjnej. Porównywało ono skuteczność i bezpieczeństwo standardowo stosowanego leczenia
antykoagulacyjnego z użyciem warfaryny do implantacji okludera WATCHMAN. Złożonym punktem
końcowym oceny skuteczności obu metod było zmniejszenie częstości występowania udaru/zgonu
z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zatoru obwodowego, jak i zmniejszenie śmiertelności zarówno
całkowitej, jak i z przyczyn sercowo-naczyniowych [18].
Kolejne randomizowane badanie - PREVAIL również miało na celu zestawienie efektów implantacji
zapinki WATCHMAN z leczeniem warfaryną. Zakwalifikowano do niego 407 pacjentów z NVAF
spełniających następujące warunki: CHADS2 ≥ 2 lub = 1 plus co najmniej jedna z następujących cech
wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego: wiek kobiet ≥ 75 lat, LVEF ≥ 30%, ale <35%, wiek od 65
do 74 lat plus cukrzyca lub choroba wieńcowa i wiek ≥ 65 lat z niewydolnością serca (średnia wartość
w punktacji CHADS2=2,6 punktów). Badanie PREVAIL wymagało również zaangażowania nowych
operatorów do zabiegów w celu oceny wpływu doświadczenia zespołu wykonującego zabieg na jego
skuteczność i powikłania [18].
Oba te badania dowiodły, że po 5 letnim okresie obserwacji implant WATCHMAN:
•

zapewnił

statystycznie

istotne

zmniejszenie

liczby

udarów

prowadzących

do

niepełnosprawności lub zgonu (o 55%), udarów krwotocznych (o 80%), poważnych
krwawień niezwiązanych z zabiegiem (o 52%), umieralności z dowolnej przyczyny (o 27%)
i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych bądź niewyjaśnionych (o 41%),
•

był równie skuteczny jak warfaryna w zmniejszaniu ryzyka udaru [18].

Ponadto w badaniach tych wykazano, iż:
•

im dłużej pacjent miał wszczepiony implant WATCHMAN, tym mniejsza była częstość
występowania u niego powikłań krwotocznych,

•

po upływie 6 miesięcy od zabiegu, implant WATCHMAN zmniejszył częstość
występowania powikłań krwotocznych o 72% w porównaniu z warfaryną [18].

Należy wspomnieć, iż badanie PROTECT-AF zaraportowało znacząco większy odsetek poważnych
zdarzeń niepożądanych dla procedury LAAO w porównaniu do konwencjonalnej terapii warfaryną
(7,4% vs. 4,4%). Na zdarzenia te składały się głównie powikłania okołozabiegowe. Istnieje duże
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prawdopodobieństwo, że miało to związek zarówno ze sposobem szkolenia, jak i doświadczeniem
operatorów wykonujących zabieg. Analizę tej zależności przeprowadzono w rejestrze Continued Access
Protocol (CAP), do którego włączono kolejnych 460 pacjentów. Zgodnie z oczekiwaniami właściwy
proces

szkolenia

spowodował,

że

liczba

poważnych

powikłań

okołozabiegowych

(krwawienia/tamponada/udar/embolizacja urządzenia) zmniejszyła się do 4,1%. Liczba powikłań w
badaniu PREVAIL, w którym zabieg LAAO wykonano u 269 pacjentów, w okresie pierwszych 7 dni
od zabiegu wyniosła 4,2% [18].

6.2. Badanie EWOLUTION
Do

badania

EWOLUTION,

będącego

prospektywnym

rejestrem

wieloośrodkowym,

zakwalifikowano 1025 pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym (ponad 70% pacjentów
miało przeciwwskazania do stosowania OAC) i zaplanowaną procedurą LAAO z użyciem zapinki
WATCHMAN [19].
Zaraportowano następujące wyniki:
•

niski współczynnik występowania okołozabiegowych powikłań,

•

83-procentową redukcję częstości występowania udarów niedokrwiennych w porównaniu z
oczekiwaną ich liczbą u pacjentów niestosujących żadnego leczenia,

•

43-procentową redukcję częstości występowania poważnych krwawień niezwiązanych z
zabiegiem w porównaniu z oczekiwaną ich liczbą u pacjentów stosujących warfarynę [19].

Procedura LAAO okazała się być bezpieczną i skuteczną opcją profilaktyki zakrzepowo-zatorowej,
z odnotowanym wskaźnikiem częstości występowania udaru niedokrwiennego na poziomie zaledwie
1,1%. Ponadto u pacjentów, którzy w skali CHA2DS2-VASc uzyskali ≥ 3 pkt zaobserwowano
zmniejszenie częstości występowania udaru niedokrwiennego mózgu o 82% względem wartości
oczekiwanej. Zaś u pacjentów, którzy w skali CHA2DS2-VASc uzyskali < 3 pkt, nie wystapił ani jeden
udar niedokrwienny, co daje względną skuteczność na poziomie 100% [19].
Badanie EWOLUTION wykazało następujące powikłania procedury LAAO:
•

duże krwawienia (0,6%),

•

wysięk osierdziowy (0,4%, w tym tylko jedna tamponada serca),

•

naczyniowe uszkodzenie pachwiny (0,4%),

•

zator powietrzny zabiegowy (0,3%),

•

embolizacja

urządzenia

(utratę

urządzenie

z

cewnika

doprowadzającego

lub

przemieszczenie urządzenia już po jego implantacji (0,2%),
•

zabiegowy udar niedokrwienny (<0,5%) [16].

7. Postępowanie po zabiegu
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Procedura LAAO eliminuje konieczność przewlekłego stosowania leków przeciwzakrzepowych u
większości chorych, z wyłączeniem krótkiego okresu bezpośrednio po zabiegu. Natychmiast po
wszczepieniu okluder uniemożliwia wydostanie się potencjalnego materiału zatorowego z LAA i w ten
sposób zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego. Jednak zanim ulegnie on endotelizacji mogą się na
nim tworzyć skrzepliny, dlatego w tym okresie zaleca się stosowanie terapii OAC i/lub DAPT. W
perspektywie długoterminowej u niewielkiej części pacjentów z wysokim ryzykiem zakrzepowozatorowym, mimo skutecznego przeprowadzenia LAAO, zaleca się kontynuowanie farmakoterapii.
Schemat leczenia przeciwzakrzepowego po zabiegu LAAO obejmuje OAC oraz leki przeciwpłytkowe
stosowane w skojarzeniu lub w monoterapii, przez krótki czas, bezterminowo lub brak farmakoterapii.
Długość i jakość optymalnej terapii przeciwzakrzepowej wciąż nie zostały jednak jednoznacznie
ustalone [7].
Zakrzep tworzy się na powierzchni okludera w wyniku miejscowej odpowiedzi tkankowej na
implantację obcego materiału. Pokrycie urządzenia płaskim zakrzepem bogatym we włóknik
rozpoczyna proces gojenia. Komórki zapalne stopniowo resorbują zakrzep. Końcowy etap polega na
endotelizacji i wytworzeniu nietrombogennej ciągłości z otaczającym endokardium. Pełna endotelizacja
urządzenia trwa zwykle około 45 dni. Jednak u niektórych pacjentów może trwać ona znacznie dłużej,
nawet wiele miesięcy. Odsłonięte w tym czasie elementy urządzenia mogą stanowić przedłużoną
stymulację do powstawania zakrzepu, zwłaszcza u chorych z dużą aktywnością prozakrzepową, np. z
wysoką punktacją w skalach CHADS2 i CHA2DS2-VASc oraz niską LVEF. Tworzeniu zakrzepu może
także sprzyjać pozostawiony przeciek i zachyłek między urządzeniem a ścianą przedsionka w przypadku
niekompletnego zamknięcia uszka. Wszystkie wymienione obserwacje stanowią argument za
zastosowaniem leczenia przeciwkrzepliwego w tym okresie, jednak ich faktyczne znaczenie kliniczne
nie jest oczywiste. W opublikowanych doniesieniach częstość zakrzepu na urządzeniu wynosi między
1% a 4,2%, natomiast częstość związanego z tym udaru mózgu — od 0% do 0,3% [7].
W badaniu PROTECT-AF przedstawiono najlepiej dotychczas sprawdzony schemat farmakoterapii
przeciwzakrzepowej po zabiegu. Dotyczy on pacjentów bez przeciwwskazań do leczenia
przeciwkrzepliwego po LAAO z użyciem systemu WATCHMAN. Zaleca on 45-dniowy okres
doustnego przyjmowania warfaryny (po zabiegu, do momentu osiągnięcia terapeutycznego INR 2–3
podawana jest heparyna drobnocząsteczkowa) łącznie z kwasem acetylosalicylowym - ASA (81 mg),
później od 45. dnia do 6. miesiąca — DAPT (325 mg ASA i 75 mg klopidogrelu), a po upływie 6
miesięcy — ASA (325 mg) bezterminowo. Schemat ten dopuszcza zastąpienie warfaryny lekiem z
grupy NOAC [18].
Zdecydowaną

większość

zabiegów

LAAO

przeprowadza

się

jednak

u

pacjentów

z

przeciwwskazaniami do stosowania warfaryny i NOAC, dlatego schemat z badania PROTECT-AF nie
jest dla nich odpowiedni. W tej grupie bezpieczną metodą antykoagulacji jest podwójna terapia
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przeciwpłytkowa. Obecnie, zgodnie z wynikami badania EWOLUTION, zalecane są 3 możliwe
schematy leczenia przeciwkrzepliwego:
1. DAPT przez 3 miesiące z kontynuacją aspiryny do 12 miesięcy od zabiegu (przewidziany dla
pacjentów posiadających przeciwwskazania do stosowania OAC),
2. OAC z aspiryną przez 45 dni, później DAPT do 3 miesięcy od zabiegu, a następnie kontynuacja
samej aspiryny do 12 miesięcy od zabiegu,
3. OAC z aspiryną przez 3 miesiące od zabiegu, a następnie sama aspiryna stosowana do 12
miesięcy od zabiegu [16].

8. Wnioski
Terapia

OAC

jest

leczeniem

z

wyboru

u

większości

pacjentów

z NVAF jako standard w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym. Jednak znaczna część
pacjentów z NVAF posiada przeciwwskazania do terapii OAC ze względu na występujące
u nich duże ryzyko krwawień. Badania udowodniły, iż LAAO jest nie mniej skuteczne od terapii
przeciwzakrzepowej w zapobieganiu incydentom zakrzepowo-zatorowym i wiąże się ze znacznie
mniejszym ryzykiem krwotoków. Wykazano także, że w porównaniu z VKA LAAO jest lepszą opcją
terapeutyczną. Nadal jest jednak sporo wątpliwości co do szerokiego stosowania LAAO. Europejskie
Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje rozważenie LAAO w zapobieganiu udarom u pacjentów z
NVAF, u których długotrwałe stosowanie OAC jest przeciwwskazane (klasa IIb zaleceń, poziom B
wiarygodności danych). Przyszłe badania z randomizacją powinny koncentrować się na bezpośrednim
porównaniu LAAO z NOAC w grupie pacjentów z wysokim ryzykiem krwawień. W ciągu najbliższych
kilku lat prawdopodobnie nastąpi szybki wzrost liczby procedur LAAO wśród pacjentów z grupy
wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego, a co za tym idzie redukcja powikłań zabiegowych i wzrost
liczby pacjentów kwalifikujących się do tej procedury.

Słowa kluczowe:
zamknięcie uszka lewego przedsionka, antykoagulanty, uszko lewego przedsionka, udar, migotanie
przedsionków

Keywords:
left atrial appendage occlusion, aniticoagulants, left atrial appendage, stroke, atrial fibrillation

Literatura
1.

Cerasuolo JO, Montero-Odasso M, Ibañez A, Doocy S, Lip GY, Sposato LA. Decision-making
interventions to stop the global atrial fibrillation-related stroke tsunami. Int J Stroke. 2017;12(3):222-228.

23

Medycyna w XXI wieku
2.

Lamassa M, Di Carlo A, Pracucci G, et al. Characteristics, outcome, and care of stroke associated with atrial
fibrillation in Europe: data from a multicenter multinational hospital-based registry (The European
Community Stroke Project). Stroke. 2001;32(2):392-398.

3.

Steinberg BA, Greiner MA, Hammill BG, et al. Contraindications to anticoagulation therapy and eligibility
for novel anticoagulants in older patients with atrial fibrillation. Cardiovasc Ther. 2015;33(4):177-183.

4.

O’Brien EC, Holmes DN, Ansell JE, et al. Physician practices regarding contraindications to oral
anticoagulation in atrial fibrillation: findings from the Outcomes Registry for Better Informed Treatment of
Atrial Fibrillation (ORBIT-AF) registry. Am Heart J. 2014;167(4):601-609.

5.

Kirchhof P, Ammentorp B, Darius H, et al. Management of atrial fibrillation in seven European countries
after the publication of the 2010 ESC Guidelines on atrial fibrillation: primary results of the PREvention oF
thromboemolic events--European Registry in Atrial Fibrillation (PREFER in AF). Europace. 2014;16(1):614.

6.

Lip GYH, Laroche C, Dan GA, et al. A prospective survey in European Society of Cardiology member
countries of atrial fibrillation management: baseline results of EURObservational Research Programme
Atrial Fibrillation (EORP-AF) Pilot General Registry. Europace. 2014;16(3):308-319.

7.

Merella P, Lorenzoni G, Marziliano N, et al. Nonvalvular atrial fibrillation in high-hemorrhagic-risk
patients: state of the art of percutaneous left atrial appendage occlusion. J Cardiovasc Med (Hagerstown).
2019;20(1):1-9.

8.

Tamura H, Watanabe T, Nishiyama S, et al. Prognostic value of low left atrial appendage wall velocity in
patients with ischemic stroke and atrial fibrillation. J Am Soc Echocardiogr. 2012;25(5):576-583.

9.

Di Biase L, Santangeli P, Anselmino M, et al. Does the left atrial appendage morphology correlate with the
risk of stroke in patients with atrial fibrillation? Results from a multicenter study. J Am Coll Cardiol.
2012;60(6):531-538.

10. Glikson M, Wolff R, Hindricks G, et al. EHRA/EAPCI expert consensus statement on catheter-based left
atrial appendage occlusion - an update. EuroIntervention. 2020;15(13):1133-1180.
11. Dayal NB, Noble S, Percutaneous Left Atrial Appendage Closure. Experimental & Clinical Cardiology.
2014;20(9):5407-5417.
12. Pracon R, Bangalore S, Henzel J, et al. A randomized comparison of modified subcutaneous "Z"-stitch
versus manual compression to achieve hemostasis after large caliber femoral venous sheath removal.
Catheter Cardiovasc Interv. 2018;91(1):105-112.
13. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the
management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016;37(38):28932962.
14. Grygier M, Wojakowski W, Smolka G, i in. Przezcewnikowe zamykanie uszka lewego przedsionka.
Stanowisko grupy ekspertów powołanej przez Asocjację Interwencji Sercowo- -Naczyniowych oraz Sekcję
Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol Pol. 2018;76(3):677-697.
15. Reddy VY, Akehurst RL, Armstrong SO, et al. Time to Cost-Effectiveness Following Stroke Reduction
Strategies in AF: Warfarin Versus NOACs Versus LAA Closure. J Am Coll Cardiol. 2015;66(24):27282739.

24

Medycyna w XXI wieku
16. Boersma LVA, Schmidt B, Betts TR, et al. Implant success and safety of left atrial appendage closure with
the WATCHMAN device: peri-procedural outcomes from the EWOLUTION registry. Eur Heart J.
2016;37(31):2465-2474.
17. Panaich SS, Holmes DR Jr. Who Should Be Referred for Left Atrial Appendage Occlusion Therapy? Curr
Treat Options Cardiovasc Med. 2017;19(6):42.
18. Reddy VY, Doshi SK, Kar S, et al. 5-Year Outcomes After Left Atrial Appendage Closure From the
PREVAIL and PROTECT AF Trials. J Am Coll Cardiol. 2017;70(24):2964-2975.
19. Boersma LV, Ince H, Kische S, et al., Evaluating Real-World Clinical Outcomes in Atrial Fibrillation
Patients Receiving the WATCHMAN Left Atrial Appendage Closure Technology: Final 2-Year Outcome
Data of the EWOLUTION Trial Focusing on History of Stroke and Hemorrhage. Circ Arrhythm
Electrophysiol. 2019;12(4):e006841.

25

Medycyna w XXI wieku
Diagnostyka oraz metody leczenia sekwestracji płuca
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Abstrakt
Sekwestracja płucna (PS) jest wadą rozwojową dolnych dróg oddechowych, charakteryzującą się
obecnością niefunkcjonalnej i dysplastycznej tkanki płucnej pozbawionej komunikacji z drzewem
tchawiczo-oskrzelowym. PS można podzielić na dwa rodzaje: sekwestrację wewnątrzpłatową (ILS),
gdzie patologiczna tkanka płucna wkomponowana jest w prawidłowy miąższ płucny i posiada wspólną
opłucną trzewną oraz sekwestrację zewnątrzpłatową (ELS), w której patologiczna tkanka posiada
własną opłucną i jest całkowicie oddzielona od prawidłowego miąższu płucnego. Pierwsza z nich często
występuje u młodych dorosłych i charakteryzuje się nawracającymi zapaleniami płuc, natomiast druga
jest rozpoznawana u dzieci i młodzieży z dysfunkcją płuc. W diagnostyce PS stosuje się przede
wszystkim metody obrazowe takie jak: ultrasonografię (USG), która ma szczególne znaczenie w
diagnostyce prenatalnej, radiografię klatki piersiowej, tomografię komputerową (CT) oraz rezonans
magnetyczny (MRI). Podstawową metodą leczenia jest resekcja chirurgiczna sekwestracji, jednak coraz
częściej korzysta się z mniej inwazyjnych procedur i z sukcesem leczy się PS wewnątrznaczyniowo
zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

English Abstract
Pulmonary sequestration (PS) is a congenital abnormality of the lower respiratory tract, characterized
by the presence of non-functional and dysplastic pulmonary tissue lacking communication with the
tracheobronchial tree. PS can be divided into two types: intralobar sequestration (ILS), where
pathological lung tissue is integrated into normal pulmonary parenchyma and has a common visceral
pleura, and extralobar sequestration (ELS), in which pathological tissue has its own pleura and is
completely separated from normal pulmonary parenchyma. The former is more common in young adults
and is characterized by recurrent pneumonia, while the latter is diagnosed in children and adolescents
with lung dysfunction. Primarily used imaging modalities in diagnostics of PS are ultrasound (US),
which is of particular importance in prenatal diagnostics, chest radiography, computed tomography (CT)
and magnetic resonance imaging (MRI). The primary method of treatment is surgical resection, but less
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invasive procedures are increasingly used and PS is successfully treated endovascularly in children and
adults.

1. Wprowadzenie
Sekwestracja płucna (ang. pulmonary sequestration, PS) jest rzadką, wrodzoną wadą rozwojową
dolnych dróg oddechowych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „sequestare”, co oznacza
„oddzielić” [1]. Charakteryzuje się obecnością niefunkcjonalnej i dysplastycznej tkanki płucnej,
pozbawionej komunikacji z drzewem tchawiczo-oskrzelowym, otrzymującej dopływ krwi z jednej lub
kilku nieprawidłowych tętnic systemowych. Stanowi drugą co do częstości wadę rozwojową płuc, a jej
występowanie szacuje się na 0,15-1,8% populacji ogólnej. Prawdopodobnie liczby te są
niedoszacowane, ponieważ małe zmiany mogą nie dawać żadnych objawów i pozostawać niewykryte
[2]. Etiologia sekwestracji płucnej jest właściwie niepoznana, wiadomo jednak, że jest ona związana z
nieprawidłowym kształtowaniem się płuc w trakcie rozwoju płodu. Prawidłowo płuca zaczynają się
formować po 3 tygodniu jako uchyłek jelita pierwotnego, który w 26 dniu rozwidla się na prawe i lewe
zawiązki płuc. Płaty płucne formują się ostatecznie między 5. a 8. tygodniem ciąży (hbd). Najczęściej
powtarzaną teorią powstawania sekwestru jest formowanie się dodatkowego zawiązka, dlatego
podejrzewa się, iż PS powstaje najprawdopodobniej między 4. a 8. hbd [1]. Jeśli zawiązek w płucach
pojawia się przed rozwojem opłucnej, prowadzi to do sekwestracji wewnątrzpłatowej [3]. Ponadto
Volpe i wsp. zasugerowali, że nieprawidłowości rozwojowe związane z sekwestracją oskrzelowopłucną mogą być związane z nieprawidłową ekspresją genu homeobox, Hoxb-5 [4].

2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat sekwestracji płucnej
oraz diagnostyki i metod jej leczenia.

3. Metoda i Materiały
Dokonano przeglądu publikacji naukowych literatury PubMed z lat 2004-2021, w celu poszukiwania
informacji na temat sekwestracji płucnej oraz diagnostyki i metod jej leczenia, uwzględniając możliwe
dla pacjenta powikłania.

4. Rodzaje sekwestracji płuc
Termin „sekwestracja płucna” został pierwszy raz wprowadzony w 1946 r. przez Pryce, pomimo iż
pierwsze doniesienia na temat tej wady rozwojowej opisał Huber w 1777r [2]. W zależności od układu
opłucnej trzewnej Pryce podzielił sekwestrację płucną na wewnątrzpłatową (ang. intralobar
sequestration, ILS) oraz zewnątrzpłatową (ang. extralobar sequestration, ELS) [3].

4.1. Sekwestracja wewnątrzpłatowa
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Wedug Sha i wsp. sekwestracja wewnątrzpłatowa jest znacznie częstsza i stanowi aż 75% wszystkich
przypadków [5]. Patologiczna tkanka płucna wkomponowana jest w prawidłowy miąższ płucny, a
całość pokryta jest wspólną opłucną [1]. Początkowo uważano, że przyczyną sekwestracji
wewnątrzpłucnej jest powstawanie nadliczbowych zawiązków podczas rozwoju płuc. O wrodzonej
etiologii ILS przemawia fakt, że wada ta może współwystępować z innymi wadami wrodzonymi takimi
jak: uchyłki przełyku i oskrzeli, przepuklina przeponowa, deformacje szkieletu oraz wady sercowonaczyniowe. Obecne koncepcje sugerują jednak, że może to być wada nabyta, spowodowana
przewlekłym zapaleniem płuc, prowadzącym do proliferacji nieprawidłowych naczyń tętniczych. Za tą
hipotezą przemawia fakt iż nieprawidłowa tkanka płucna nie posiada swojej opłucnej i znajduje się w
środku prawidłowego miąższu płucnego. Ponadto ILS może występować w każdym wieku i rzadko daje
objawy przed ukończeniem 2. roku życia. Po 50 roku życia występowanie sekwestracji
wewnątrzpłatowej jest niezwykle rzadkie, mimo to jest to dominujący wariant PS w tej grupie wiekowej.
Nie zaobserwowano również żadnej predylekcji, co do płci [2, 6]. Jeśli chodzi o lokalizację, to
najczęściej występuje w płatach dolnych, według Arjun i wsp. jest to aż 98% wszystkich przypadków.
Istnieje też tendencja do zajmowania głównie tylnych i przyśrodkowych segmentów podstawnych płuc
[6]. Około 60% przypadków dotyczy lewej części klatki piersiowej [1]. Wyjątkiem od lewostronnej
przewagi ILS jest związek z częściowym nieprawidłowym przyłączeniem żył płucnych (zespół szabli
tureckiej, zespół bułata), w którym prawostronny ILS jest częstszy [2]. Wyróżnia się 3 typy sekwestracji
wewnątrzpłatowej:
•

Typ 1, w którym nieprawidłowa tętnica z krążenia ogólnoustrojowego wchodzi do
prawidłowej tkanki płucnej oskrzela

•

Typ 2, gdy nieprawidłowa tętnica wchodzi zarówno do nieprawidłowej tkanki płucnej, jak i
do sąsiedniego prawidłowego płuca

•

Typ 3, gdzie dopływ krwi z nieprawidłowej tętnicy dociera tylko do nieprawidłowej tkanki
płucnej [5].

Tętnicze zaopatrzenie ILS pochodzi w 73% z odcinka piersiowego aorty zstępującej i w 20% z aorty
brzusznej [2]. Rzadko opisywane są również tętnice takie jak: tętnica międzyżebrowa, tętnica żołądkowa
lewa, czy tętnica nerkowa [7]. Drenaż żylny w ponad 95% ILS odbywa się bezpośrednio do żył
płucnych.

Prezentacja

kliniczna

sekwestracji

wewnątrzpłatowej najczęściej jest wynikiem

nawracającego lub przewlekłego zapalenia płuc. Infekcja (zwykle związane z rozstrzeniami oskrzeli)
może skutkować torbielowatością płuc z proliferacją tętnic systemowych wchodzących do płuc przez
więzadło płucne lub przez opłucną. Odzwierciedla to makroskopowy wygląd ILS, składający się z
licznych cyst o różnej wielkości z pogrubieniem otaczającej opłucnej, ściśle przylegającej do śródpiersia
i przepony. Mikroskopowo miąższ płucny zastępowany jest przewlekłym stanem zapalnym i
zwłóknieniem [2]. W mniejszej części ILS objawia się niewydolnością serca z prawidłową frakcją

28

Medycyna w XXI wieku
wyrzutową lewej komory, krwiopluciem lub masywnym krwotokiem wewnątrz klatki piersiowej [1].
Prawie połowa pacjentów z sekwestracją wewnątrzpłatową nie ma jednak żadnych objawów [3].

4.2. Sekwestracja zewnątrzpłatowa
ELS stanowi 25% sekwestracji płucnych i w przeciwieństwie do ILS sekwestracja tworzy się
oddzielnie od reszty płuc, dlatego posiada swoją własną opłucną [8]. Wada ta ujawnia się w 60% w
pierwszych 6 miesiącach życia dziecka i znacznie częściej występuje u mężczyzn, w stosunku 3:1.
Około 25% noworodków wkrótce po porodzie wykazuje trudności z oddychaniem oraz problemy z
karmieniem. U nieco starszych dzieci występują zaburzenia oddychania i niewydolność serca.
Sporadycznie występować może samoistny krwotok płucny spowodowany wysokim ciśnieniem
systemowym w zaopatrującej sekwestr tętnicy. Infekcje w ELS występują rzadko, ponieważ
sekwestracja zewnątrzpłatowa oddzielona jest od drzewa tchawiczo-oskrzelowego i nie ma połączenia
z prawidłowym miąższem płucnym. ELS w mniejszym stopniu można zdiagnozować również w
późniejszym dzieciństwie lub u osób dorosłych. 10% sekwestracji zewnątrzpłatowych wykrywana jest
przypadkowo u osób, u których nie występują żadne objawy [1, 2, 9]. W większości przypadków ELS
znajduje się w lewej części klatki piersiowej między przeponą a dolnym płatem płuc [10]. Taką
lokalizację szacuje się na 63-77% przypadków. W 10-15% przypadkach sekwestr lokalizuje się poniżej
przepony i ta postać w zdecydowanej większości występuje u kobiet (75%). Bardzo rzadko opisywane
było również śródosierdziowe ELS [2]. Ponad 60% pacjentów z ELS ma współistniejące wady
wrodzone. Wrodzona przepuklina przeponowa jest najczęstszą anomalią, która występuje u 16%
pacjentów z sekwestracją zewnątrzpłatową. Inne udokumentowane wady to: hipoplazja płuc, wrodzona
gruczolakowatość torbielowata płuc (CCAM), wrodzona rozedma płatowa lub torbiel oskrzeli,
dekstrokardia, anomalie kręgów i dodatkowa śledziona.

Dopływ krwi w 80% ELS pochodzi

bezpośrednio z aorty piersiowej lub brzusznej, w około 15% krew otrzymuje przez inną tętnicę
systemową, a w 5% przez tętnicę płucną. Spływ żylny odbywa się głównie przez żyły systemowe m.in.
żyłę główną dolną. Makroskopowo ELS są masami kształtu owalnego w kolorze szarobiałym lub
różowym w wielkości od 0,5 do 15 cm. W przypadku zakażenia masa ta zostaje otoczona gęstą tkanką
łączną, która przylega zwarcie do innych struktur. Mikroskopowo ELS składa się z nieregularnych
oskrzeli, oskrzelików i pęcherzyków płucnych, które są od 2 do 5 razy większe niż w prawidłowym
miąższu płucnym [1].

5. Diagnostyka
Sekwestrację płucną należy podejrzewać w następujących przypadkach:
•

u płodu z objawami wielowodzia i zmianami w płucach lub w przypadku obrzęku płodu,

•

u niemowląt z narastającą niewydolnością oddechową oraz trudnościami z karmieniem,
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•

u dzieci i dorosłych z nawracającymi infekcjami płuc, ropniem płuca lub krwiopluciem
(wynika ono ze zwiększonego ciśnienia krwi w tętnicach odżywiających, co prowadzi do
wysokiego ciśnienia w kapilarach) [3].

Objawowi pacjenci z sekwestracją płucną mogą mieć kaszel, gorączkę i inne objawy związane z
infekcją dolnych dróg oddechowych. U niektórych pacjentów może również wystąpić ból w klatce
piersiowej lub ból pleców [4, 11]. W ramach wstępnej diagnostyki można wykonać badanie poziomu
katecholamin, kortyzolu i aldosteronu we krwi i moczu. Badania te mogą pomóc w różnicowaniu ELS
znajdującej się w jamie brzusznej z gruczolakiem nadnerczy, guzem chromochłonnym i innymi guzami
neuroendokrynnymi [3].

5.1. Ultrasonografia
Ultrasonografia (USG) stanowi podstawową metodę diagnostyczną w obrazowaniu prenatalnym, a
także jest zalecana do oceny u dzieci z podejrzaną masą występującą nadprzeponowo. W porównaniu z
innymi metodami diagnostycznymi USG ma wiele zalet, ponieważ jest to badanie szybkie, nieinwazyjne
i stosunkowo niedrogie, nie wykorzystuje promieniowania jonizującego ani środków kontrastowych.
Nie jest to jednak idealna metoda, ponieważ jakość obrazu jest słaba, pole widzenia ograniczone a w
przypadku diagnostyki prenatalnej wiązka ultradźwiękowa jest osłabiona przez tkankę tłuszczową matki
[2].
PS stanowi aż 23% prenatalnie wykrytych zmian w płucach. Pojawienie się sekwestracji płucnej w
badaniu ultrasonograficznym prenatalnym jest podobne do obrazu wrodzonej gruczolakowatości
torbielowatej płuc. Wiele przypadków obserwowanych prenatalnie wykazuje w trzecim trymestrze
spontaniczną regresję [12]. Typowy wygląd PS w ultrasonografii to lita, jednorodna, dobrze
odgraniczona masa echogeniczna, która w postaci ILS ma częściej kształt okrągły, natomiast w ELS
częściej ma kształt trójkątny i może mieć również lokalizację poza obrębem klatki piersiowej. W
zależności od lokalizacji sekwestracja może spowodować ucisk lub przemieszczenie serca i reszty płuc,
a w przypadku dużych zmian może dojść do przesunięcia się struktur śródpiersia [2]. USG Doppler
może uwidocznić tętnicę odżywiającą, co potwierdza rozpoznanie PS [1].

5.2. Radiografia klatki piersiowej
ILS może być widoczne na radiogramach (RTG) klatki piersiowej jako jednorodne zmętnienie
pojawiające się jako jednolicie gęsta masa, która zwykle znajduje się w tylno-podstawnej części lewego
płata dolnego. W wyniku nawracających infekcji płuc mogą rozwinąć się torbielowate przestrzenie,
które zawierają poziomy powietrzno-płynowe (około 1/3 wszystkich przypadków torbielowatego ILS).
Gdy torbiele pękają może powstać odma opłucnowa. Po leczeniu antybiotykami nieprawidłowości
radiologiczne mogą ulec zmniejszeniu lub nawet znacznej zmianie. ELS natomiast uwidacznia się w
RTG klatki piersiowej jako dobrze zdefiniowana piramidalna, owalna lub okrągła masa w jamie
opłucnej, najczęściej wzdłuż tylno-przyśrodkowej części przepony. ELS może być również
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zlokalizowana w śródpiersiu, osadzony w przeponie, w górnej części brzucha lub w części
zaotrzewnowej [2]. Wiele ELS jest mała i niewidoczna na radiogramach [1].

5.3. Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa (CT) odgrywa kluczową rolę w diagnostyce sekwestracji płucnej, dzięki
możliwości dokładnego odwzorowania jej anatomicznej lokalizacji i budowy oraz identyfikacji jej
dopływu tętniczego i drenażu żylnego. Jest to łatwo dostępne badanie, jednak w przypadku diagnostyki
PS u dzieci zwykle wymagana jest sedacja. Ponadto badanie to, tak jak i RTG naraża dziecko na
promieniowanie. Wielorzędowa tomografia komputerowa umożliwia ocenę dróg oddechowych,
miąższu płucnego, naczyń krwionośnych oraz otaczających struktur. W przypadku ILS obserwować
można jednorodną lub heterogenną masę stałą z obszarami torbielowatymi lub bez, lub konsolidację, a
także obraz „matowej szyby”, który może sugerować krwotok pęcherzykowy po krwiopluciu. Obecność
powietrza lub płynu w cystach może natomiast sugerować komunikację z drzewem tchawiczooskrzelowym po nawracających infekcjach. Co więcej za pomocą CT można zobrazować zwapnienia,
które czasem występują w obrębie sekwestru. ILS ma najczęściej pojedynczy dopływ ze zstępującej
aorty piersiowej i przechodzi przez więzadło płucne, natomiast w ELS dopływ krwi pochodzi
bezpośrednio z tętnic systemowych, z aorty piersiowej lub brzusznej [2]. W obrazie tomografii
komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) sekwestracja przedstawiała się jako: obraz zmian
guzowatych (49%), torbielowatych (29%), jamistych (12%) lub naśladujących zmiany zapalne (8%)
albo rozstrzeniowe (2%) [13].

5.4. Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny (MRI) stanowi rozsądną alternatywę do CT, ponieważ nie naraża dziecka na
szkodliwe promieniowanie jonizujące i jest to metoda diagnostyczna, która wykazuje się dobrą
rozdzielczością w przypadku obrazowania tkanek miękkich. MRI płodu może być techniką
uzupełniającą do USG w diagnostyce prenatalnej PS. Sekwestracja płucna zwykle pojawia się jako
dobrze zdefiniowana masa z jednorodnym, stosunkowo wysokim natężeniem sygnału na obrazach T2zależnych, wyższym niż prawidłowe płuco, ale niższym niż wolny płyn owodniowy. Inną zaletą MRI
jest fakt, że jest to doskonała technika umożliwiająca obrazowanie współwystępujących wad jak np.
przepuklina przeponowa oraz odróżnienie PS od innych schorzeń (np.: neuroblastoma) [2].

6. Metody leczenia sekwestracji płucnej
Wiele sekwestracji płucnych pozostaje bezobjawowa i nieleczona, jednak w przypadku
nawracających infekcji dróg oddechowych zaleca się resekcję PS. W przypadku małych dzieci, u
których sekwestracja została wykryta prenatalnie lub pozostaje bezobjawowa należy rozważyć
potencjalne korzyści i ryzyko związane z leczeniem. Niektórzy zalecają usuwanie wszystkich anomalii,
ze względu na możliwość współwystępowania innych wad rozwojowych [1]. Podstawową metodą w
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leczeniu PS jest resekcja chirurgiczna, jednak istnieje coraz więcej doniesień na temat leczenia
wewnątrznaczyniowego, które może być równie skuteczną metodą [2].

6.1. Resekcja chirurgiczna
Resekcja chirurgiczna jest leczeniem z wyboru, podczas której odizolowuje się i rozdziela tętnice
odżywiającą od sekwestru [2, 7]. Jest to zalecane ze względu na wysokie ryzyko nawrotów zakażeń oraz
krwotoku w przypadku ILS. Zwykle wykonuje się lobektomię, chociaż resekcja klinowa może być
równie korzystna, gdy zmiana jest mała i oddalona od wnęki płucnej. W przypadku ELS możliwa jest
sekwestrektomia. Resekcję można przeprowadzić za pomocą torakotomii lub też torakoskopii
wspomaganej video (VATS). VATS zastosować można jednak tylko wtedy, gdy sekwestr znajduje się
blisko wnęki [2]. Zwolennicy tego podejścia twierdzą, że małe nacięcia mogą zmniejszyć ryzyko
deformacji układu mięśniowo-szkieletowego, w tym asymetrii ściany klatki piersiowej, skoliozy i fuzji
żeber zgłaszanych po torakotomii. Brak jest jednak badań potwierdzających ten argument [1]. Podczas
resekcji chirurgicznej istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia tętnicy, co może spowodować krwotok.
Ponadto standardowa resekcja chirurgiczna wiąże się z dłuższym okresem powrotu do stanu zdrowia
[14].

6.2. Leczenie wewnątrznaczyniowe
Wewnątrznaczyniową embolizację sekwestracji płucnej opisywano jako bezpieczną metodę leczenia
od 1998r [14]. Zamknięcie dopływu tętniczego zmniejsza przepływ krwi w sekwestrowanej tkance,
prowadząc do martwicy, zwłóknienia i postępującej inwolucji, a zatem może stanowić skuteczną,
alternatywną metodę do klasycznej resekcji [2]. Główne obawy związane z tą metodą leczenia obejmują
ewentualne niepełne zamknięcie dopływu tętniczego, wynikające z zamknięciem dystalnej tętnicy
odżywiającej, z późniejszą możliwością otwarcia dopływu dodatkowego. Może to prowadzić do
nawrotu objawów. Częstość nawrotów szacuje się na 25-47%. Z drugiej strony embolizacja mogłaby
doprowadzić do całkowitego zamknięcia dopływu krwi do sekwestru, masywnej martwicy i powstaniu
ropnia [7]. Inne powikłania embolizacji PS obejmują zespół poembolizacyjny (charakteryzujący się
gorączką, bólem, nadciśnieniem, kaszlem w ciągu kilku dni po zabiegu), zakrzepicę w miejscu nakłucia
i migrację materiału embolizacyjnego do innych tętnic [2, 14]. Potencjalnie obiecującym podejściem
może być operacja hybrydowa, w której początkowo wykonuje się wewnątrznaczyniową embolizację,
a następnie resekcję chirurgiczną. Wydaje się to być dobra opcja terapeutyczna zwłaszcza dla
pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko krwawienia oraz nawrotów [2].

7. Podsumowanie
Przedstawione metody diagnostyczne oraz metody leczenia mają zarówno zalety jak i ograniczenia.
Jeśli chodzi o diagnostykę, największe znaczenie mają ultrasonografia i rezonans magnetyczny w
przypadku rozpoznawania PS prenatalnie oraz tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w
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przypadku rozpoznawania wady u dzieci i dorosłych. W leczeniu sekwestracji płucnej coraz większe
znaczenie zyskuje embolizacja, ze względu na to, iż jest to procedura mniej inwazyjna, związana z
mniejszą ilością powikłań.

Słowa kluczowe:
sekwestracja płucna, sekwestracja wewnątrzpłatowa, sekwestracja zewnątrzpłatowa

Keywords:
pulmonary sequestration, intralobar sequestration, extralobar sequestration
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Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków – wczoraj i dziś
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Abstrakt
Tętniak aorty brzusznej (TAB) jest miejscowym poszerzeniem aorty o 1,5 raza w odniesieniu do
sąsiedniego, prawidłowego odcinka tego naczynia. Tętniaki aorty brzusznej mogą być objawowe i
bezobjawowe. Objawowość tętniaka oraz jego średnica większa niż 55mm stanowią kryterium do jego
leczenia. Duże i nieleczone tętniaki niekiedy ulegają pęknięciu powodując zagrażający życiu pacjenta
krwotok.
Tętniaki aorty brzusznej mogą być leczone za pomocą tradycyjnej metody chirurgicznej lub, obecnie
częściej stosowanej, metody wewnątrznaczyniowej. Obie te metody opierają się na zastosowaniu
protezy naczyniowej w obrębie tętniaka, natomiast budowa tych protez oraz, przede wszystkim, sposób
leczenia znacząco się od siebie różnią w obu tych metodach.
Główną zaletą chirurgii wewnątrznaczyniowej tętniaków aorty brzusznej jest mniejsza śmiertelność
okołooperacyjna niż w przypadku operacji otwartej. Chociaż metoda wewnątrznaczyniowa nie
eliminuje całkowicie możliwości powikłań pooperacyjnych to pacjenci z poważnymi chorobami
współistniejącymi lub pacjenci z przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego mogą być bezpiecznie
leczeni technikami wewnątrznaczyniowymi pod warunkiem, że anatomia i geometria tętniaka są do tego
odpowiednie.

English Abstract
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a local widening of the aorta 1.5 times in relation to the
adjacent normal section of this vessel. Abdominal aortic aneurysms can be symptomatic and
asymptomatic. The symptoms of an aneurysm and its diameter greater than 55 mm are the criteria for
the treatment. Large and untreated aneurysms can rupture, causing a life-threatening haemorrhage.
AAAs can be treated by the traditional surgical method or the now more commonly used endovascular method. Both of these methods are based on placement the vascular prosthesis within the
aneurysm, while the structure of these prostheses and, above all, the treatment method differ
significantly in this both methods.
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The main advantage of the endovascular aneurysm repair of the abdominal aorta is lower
perioperative mortality than in the open surgery. Endovascular method does not completely eliminate
the possibility of postoperative complications, but patients with severe comorbidities or patients with
contraindications for surgery can be safely treated with endovascular techniques, provided the aneurysm
anatomy and geometry are appropriate for the purpose.

1. Wprowadzenie
Tętniak aorty brzusznej (TAB) najczęściej jest definiowany jako średnica aorty brzusznej wynosząca
ponad 3 centymetry w płaszczyźnie przednio-tylnej lub poprzecznej w miejscu jej maksymalnego
poszerzenia. Jest to jednoznaczne z wymiarem wynoszącym więcej niż 2 odchylenia standardowe
powyżej fizjologicznego wymiaru średnicy aorty zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
Alternatywną definicją dla tętniaka aorty brzusznej jest stwierdzenie ogniskowego poszerzenia aorty
o 1,5 razy w odniesieniu do sąsiedniego odcinka tego naczynia, pod warunkiem, że budowa tego odcinka
ma charakter fizjologiczny [1]. Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy teoretycznie wszystkie tętniaki
występujące w dowolnej części aorty na jej podprzeponowym odcinku, aczkolwiek powszechna
praktyka ogranicza tę definicję do tętniaka położonego poniżej odejścia tętnic nerkowych lub mającego
swój początek tuż nad nimi. Tętniaki obejmujące tętnice nerkowe są również obejmowane tym terminem
[2].

1.1. Czynniki sprzyjające powstawaniu tętniaków aorty brzusznej oraz ich pęknięciom
Bez wątpienia podstawą procesu powstawania tętniaka jest uszkodzenie ściany naczynia, lecz
dokładny mechanizm tworzenia się TAB nie jest do końca poznany i niewątpliwie wiele czynników
może się do niego przyczyniać. Jednym z nich jest wytrzymałość ściany aorty. Zależy ona od budowy
naczynia, a wiec od włókien mięśni gładkich jak również koncentrycznie ułożonych warstw elastyny i
kolagenu. W niezmienionej procesem patologicznym aorcie liczba warstw elastyny zmniejsza się od
początkowego odcinka aorty piersiowej w kierunku odcinka podnerkowego o połowę - co przyczynia
się do osłabienia ściany tego naczynia we wskazanym kierunku oraz spadku jego odporności na wysokie
wartości ciśnień jakie panują w aorcie brzusznej, jak również na jego duże amplitudy, co ma wpływ na
powstawanie tętniaków w tej lokalizacji. Dowiedziono, że włókna elastyny w ścianie tętniaka w dużej
mierze ulegają fragmentacji i wydaje się, że stanowi to wczesny etap powstawania tętniaka. Pewną rolę
w tworzeniu tętniaków aorty brzusznej odgrywają procesy starzeniowe organizmu, skrzepliny
przyścienne oraz prawdopodobnie lokalne odczyny autoimmunologiczne, palenie papierosów czy nawet
zwiększona ilość i aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka (szczególnie MMP-9). Nie można
również wykluczyć roli reakcji zapalnej o podłożu bakteryjnym obecnej w ścianie tętniaka. Czynniki te
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wraz z średnicą tętniaka, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w której występuje niskie FEV1 i płcią
żeńską, mają również znaczący wpływ na ryzyko pęknięcia tętniaka [3,4].

Rysunek 1. Tętniak aorty brzusznej poniżej odejścia tętnic nerkowych widoczny w tomografii komputerowej
w projekcji 3D. Widoczne liczne zwapnienia w ścianie worka tętniaka oraz ograniczone przez przyścienne
skrzepliny światło przepływu w obrębie worka tętniaka [opracowanie własne]
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2. Diagnostyka
Do rozpoznania tętniaków aorty brzusznej często dochodzi przypadkowo podczas badania USG
jamy brzusznej lub tomografii komputerowej wykonywanych najczęściej z innych powodów niż
podejrzenie obecności tętniaka. Ultrasonografia jest w dużej mierze wykorzystywana nie tylko do
wstępnej oceny oraz późniejszego nadzoru zmian, ale obecnie także do populacyjnych badań
przesiewowych. Dodatkowo jest najprostszą i najtańszą procedurą diagnostyczną pozwalającą na
dokładny pomiar wielkości aorty w kierunku podłużnym, przednio-tylnym i poprzecznym z dość dużą
dokładnością [3]. Zwykle wykonanie jednorazowego badania obrazowego u pacjentów w wieku od 60
do 65 lat pozwala w wystarczający sposób uniknąć pęknięcia tętniaka do końca życia pod warunkiem,
że zostanie on wykryty.

Rysunek 2. Tętniak aorty brzusznej z masywną skrzepliną - badanie USG w prezentacji B, projekcja poprzeczna
[opracowanie własne]

3. Powikłania nieleczonych tętniaków aorty brzusznej
Najczęstszym i zarazem najgroźniejszym powikłaniem tętniaka aorty brzusznej jest jego pęknięcie,
które rozpoczyna triadę objawów: nagły ból w podbrzuszu lub boku, wstrząs krwotoczny i obecność
uczucia pulsującej masy brzusznej. Stopień zaawansowania wstrząsu różni się w zależności od
lokalizacji i rozmiaru pękniętego tętniaka oraz od czasu jaki upłynął od pęknięcia. Jeśli tętniak był
umiejscowiony na przednio-bocznej ścianie aorty brzusznej i to właśnie ciągłość tej ściany ulegnie
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przerwaniu to dojdzie do krwotoku do jamy otrzewnej. Jest to zwykle najbardziej dramatyczna
możliwość i co za tym idzie, najczęściej kojarzona z natychmiastową śmiercią. Większość przytomnych
pacjentów z pękniętymi TAB, którzy trafiają do szpitala, ma pęknięcie tętniaka tylno-bocznej ściany
aorty brzusznej z krwawieniem do przestrzeni zaotrzewnowej [3].

4. Leczenie tętniaków aorty brzusznej
Wskazaniem bezwzględnym do leczenia tętniaków aorty brzusznej jest średnica tętniaka wynosząca
powyżej 55mm. Innym wskazaniem może być wysokie ryzyko pęknięcia tętniaka, tętniak objawowy
lub szybkorosnący, zapalny i zakażony, który charakteryzuje się mało wytrzymałą ścianą oraz tętniak
embolizujący niosący ryzyko zatorowości kończyn dolnych.
W leczeniu tętniaków aorty brzusznej zaleca się przede wszystkim modyfikację czynników ryzyka
oraz zastosowanie farmakoterapii w celu spowolnienia rozwoju tętniaka. Sugeruje się zaprzestanie
palenia tytoniu i zastosowanie leczenia statynami u wszystkich pacjentów z TAB [6].
Do lat osiemdziesiątych XX wieku jedyną metodą stosowaną w leczeniu tętniaków aorty brzusznej
było leczenie chirurgiczne poprzez nacięcie powłok brzusznych. W międzyczasie trwały eksperymenty
leczenia wewnątrznaczyniowego, które pod koniec XX wieku zajęło miejsce metody klasycznej u
większości pacjentów.

4.1. Leczenie chirurgiczne
Otwarta naprawa tętniaków aorty brzusznej wymaga bezpośredniego uwidocznienia aorty poprzez
dostęp przezotrzewnowy lub zaotrzewnowy, a następnie wykonania rekonstrukcji patologicznie
zmienionego fragmentu. Taki rodzaj naprawy był stosowany do drugiej połowy XX wieku i uważany
za złoty standard leczenia w szczególności u pacjentów z tętniakami o dużych wymiarach lub dającymi
niekorzystnie rokujące objawy.
Podczas otwartego leczenia chirurgicznego jama brzuszna jest nacinana długim cięciem środkowym
od wyrostka mieczykowatego aż do spojenia łonowego lub szerokim nacięciem poprzecznym oraz
niekiedy wymagane jest nacięcie pachwinowe w celu uzyskania dostępu do naczyń biodrowych i
udowych.
Operacja jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym i polega na wymianie zmienionego odcinka
aorty i/lub tętnic biodrowych na protezę naczyniową będącą przeszczepem naczyniowym wykonanym
z syntetycznego materiału zawierającego zazwyczaj włókna kolagenowe. Po dotarciu do tętniaka i
ocenie jego rozległości zakłada się zaciski naczyniowe na odpowiednie naczynia oraz na szyję tętniaka,
a następnie nacina się podłużnie tętniaka, aby wszyć w jego światło wspomnianą już protezę
naczyniową. Na tym etapie usuwa się również ewentualny materiał zakrzepowy. Zespolenie górne jest
typu „end-to-end”, a zespolenie dystalne zlokalizowane jest na rozwidleniu aorty, tętnicach biodrowych
lub udowych wspólnych w zależności od rozległości tętniaka i drożności tętnic biodrowych
zewnętrznych. Po zdjęciu zacisków protezę obszywa się workiem tętniaka.
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Wady tego podejścia obejmują: brak możliwości oceny przestrzeni wewnątrzotrzewnowej; często
utrudniony dostęp do prawej tętnicy biodrowej, zwłaszcza w przypadku dużego tętniaka biodrowego
prawego; niedokrwienie lewej części okrężnicy; niewydolność nerek (z powodu zdarzeń zakrzepowozatorowych w tętnicach nerkowych); stosunkowo częste infekcje po zespoleniach pachwinowych;
niedokrwienie męskich narządów płciowych po wycięciu lub nacięciu bocznej ściany aorty po stronie
lewej i tętnicy biodrowej wspólnej lewej oraz paraplegię pooperacyjną [3, 6].

4.2. Leczenie wewnątrznaczyniowe
Wewnątrznaczyniowa naprawa tętniaka aorty (ang.: endovascular aneurysm repair – EVAR) jest
dość popularną i zarazem preferowaną metodą leczenia tętniaków aorty brzusznej w obecnych czasach.
Zasadniczo w każdym inwazyjnym procesie leczenia dąży się do uniknięcia jak największej ilości
powikłań oraz niepotrzebnego naruszania powłok ciała. Tak jest i tutaj – radiologia zabiegowa jest jedną
z najprężniej działających w tym kierunku dziedzin medycyny zabiegowej.
EVAR opiera się na przezskórnym i wewnątrznaczyniowym umieszczeniu stentgraftu aortalnobiodrowego w świetle aorty. Jest nazywany metodą leczenia a nie tylko zabiegiem, ponieważ zmniejsza
ona ryzyko pęknięcia tętniaka poprzez zmniejszenie ciśnienia w jego worku [6,7].
Leczenie wewnątrznaczyniowe rozwijało się na przestrzeni lat zarówno pod względem techniki,
stosowanych urządzeń jak i rodzaju stentgraftów. Zaskakującym jest, że już w 1684 roku Moore
próbował w sposób endowaskularny wyleczyć tętniaka wprowadzając do światła patologicznie
zmienionego naczynia duże masy drutów. Corradi w 1879r. zmodyfikował tę metodę poprzez
przepuszczenie prądu elektrycznego wzdłuż tych przewodów, a Colt w 1915r. wprowadził do tętniaka
samorozprężający się parasol druciany za pomocą systemu wewnątrznaczyniowego podobnego pod
wieloma względami do systemów stosowanych obecnie. W 1938r. Blakemore i King zaproponowali
zastosowanie elektrotermicznej koagulacji tętniaków aorty za pomocą specjalnego systemu kabli
umieszczonych wewnątrz naczynia. Następnie nastała era leczenia chirurgicznego która wraz z
rozwojem oceny przedoperacyjnej pacjenta, leczenia chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej
terapii stała się techniką znacznie bezpieczniejszą od wciąż testowanej metody wewnątrznaczyniowej.
Trwało to do czasu, aż w 1986r. Bialko i wsp. opisali pierwsze eksperymentalne zastosowanie
stentgraftu w leczeniu tętniaka, a w 1991r. Parodi i wsp. opisali pierwsze, tym razem kliniczne,
zastosowanie przezudowego przeszczepu wewnątrznaczyniowego w leczeniu TAB [8]. Pierwsze
urządzenie specjalnie wyprodukowane do wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaka aorty brzusznej
zostało zaprojektowane przez Harrisona M. Lazarusa i opracowane przez firmę Endovascular
Technologies [9]. Od tamtej pory tworzono i udoskonalano zarówno materiały z jakich wykonywano
stenty jak również samą ich budowę. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka różnych rodzajów stentów
służących do leczenia tętniaków aorty brzusznej.
W Polsce technikę tą po raz pierwszy zastosowała w 1996r. prof. dr hab. n. med. Małgorzata
Szczerbo-Trojanowska w Lublinie.
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Zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty polega zasadniczo na umieszczeniu protezy
naczyniowej w miejscu tętniaka i zamocowaniu jej do prawidłowej ściany naczyń. W ogólnym zarysie
jest to połączenie klasycznego stentu (metalowej sprężyny lub siatki) oraz klasycznej protezy
naczyniowej. Ich rusztowanie stanowi wykonany z biologicznie neutralnego metalu stent o średnicy
dopasowanej do wymiarów konkretnego odcinka aorty. Jest on pokryty tworzywem stosowanym do
produkcji klasycznych protez naczyniowych. W początkowym przeszczepie Parodiego przeszczepy
były zakotwiczone tylko proksymalnie, ale ze względu na niedopuszczalnie wysoki wskaźnik przecieku
okołoprotezowego w dystalnym miejscu mocowania, protezy zaczęto mocować również dystalnie.
Obecnie we wszystkich typach przeszczepów stosuje się mocowanie zarówno na proksymalnym, jak i
dalszym końcu protezy. Między innymi na tej podstawie wyróżnia się trzy niezbędne elementy
potrzebne do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka aorty brzusznej:
•

możliwość dostępu do tętniaka przez tętnice biodrowe,

•

mocowanie przeszczepu zarówno proksymalnie, jak i dystalnie do tętniaka,

•

odbarczenie lub rozhermetyzowanie resztkowego worka tętniaka [8, 10].

Dostęp aortalno-biodrowy polega na wprowadzeniu do naczynia stentgraftu, czyli specjalistycznej
protezy naczyniowej o kształcie walca zbudowanej z tkaniny graftowej zawierającej jeden lub kilka
stentów. System wprowadzający stentgraft składa się z osłony (koszulki naczyniowej) wraz z
mechanizmem hemostatycznym i obturatorem do zakładania koszulki oraz wytłaczania stentgraftu. Pod
kontrolą fluoroskopii system wprowadzający jest przemieszczany przez tętnice biodrowe za pomocą
cewników i prowadników, aż stentgraft zostanie prawidłowo zlokalizowany w okolicy tętniaka.
Usunięcie systemu wprowadzającego umożliwia osadzenie elementów mocujących i stabilizację
przeszczepu z wyłączeniem przepływu krwi z worka tętniaka i eliminacją ucisku ze ściany tętniaka.
W części systemów występują haczyki mocujące protezę do ściany naczynia, w innych mocowanie
odbywa się na zasadzie docisku, co po osadzeniu w prawidłowej aorcie powyżej tętniaka zapobiega
migracji stentu. W zależności od zastosowania stent-graft może być powleczony w całości lub mieć nie
powleczone segmenty końcowe. Umożliwia to pozycjonowanie w poprzek istotnych pni naczyniowych.
Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest pozostawienie okienka w powłoce (tzw. stent-grafty
fenestrowane). Obecnie stosuje się tę metodę w celu zamocowania stentgraftu do aorty powyżej odejścia
tętnic nerkowych.
System doprowadzający stentgraft do tętniaka musi być wystarczająco elastyczny i mały aby przejść
przez tętnice biodrowe, których światło, w szczególności u kobiet, może być dość wąskie. Dodatkowo
kręty przebieg naczyń, ich zwapnienia czy zmiany powstałe w wyniku choroby miażdżycowej
uniemożliwiałby sterowanie sztywnym urządzeniem.
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Rysunek 3. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (ang. DSA).
Stentgraft aortalno-dwubiodrowy z fiksacją nadnerkową skutecznie implantowany
u chorego z powodu TAB. Nie uwidoczniono zacieku do worka tętniaka [opracowanie własne]
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Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków przy pomocy stentów naczyniowych pozwala na
uniknięcie nacinania powłok brzusznych oraz wszelkich powikłań, które mogą towarzyszyć temu
procesowi. Mogą to być powikłania ze strony układu oddechowego, nerkowego oraz układu sercowonaczyniowego. U pacjentów z poważnymi chorobami współistniejącymi, które uniemożliwiałyby
operację otwartą lub stanowiłyby z pewnością wysokie ryzyko powikłań zastosowanej metody,
możliwość przeznaczyniowego wprowadzenia stentu i wykonanie zasadniczo całego procesu leczenia
wewnątrznaczyniowo z ograniczoną do minimum ingerencją w homeostazę organizmu, jest znaczącym
obrazem postępu w leczeniu pacjentów z tętniakami aorty brzusznej [7].

Rysunek 4. Stentgraft w worku tętniaka -badanie USG w prezentacji B (widoczne oba ramiona
protezy), projekcja poprzeczna [opracowanie własne]

5. Pęknięty tętniak aorty brzusznej
Pęknięte tętniaki również kwalifikują się do leczenia EVAR. Wewnątrznaczyniowa naprawa
pękniętego tętniaka aorty (ruptured endovascular aneurysm repair – rEVAR) stanowi obecnie główny
wybór sposobu naprawy TAB. Zasady stosowania rEVAR pozostają takie same, jak dla leczenia
wewnątrznaczyniowego klasycznych tętniaków aorty brzusznej, jednak wybór stentgraftu może się
różnić od tego w przypadku tradycyjnego EVAR [11].
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Rysunek 5. Pęknięty tętniak aorty brzusznej widoczny w cyfrowej
angiografii subtrakcyjnej (ang. DSA) [opracowanie własne]
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Rysunek 6. Pęknięty tętniak aorty brzusznej widoczny w badaniu angio-TK [opracowanie własne]

6. Powikłania leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków aorty brzusznej
Sukces techniczny wewnątrz naczyniowego leczenia TAB oznacza:
•

udany dostęp do układu tętniczego przy użyciu odległego miejsca (tj. tętnic udowych,
biodrowych zewnętrznych, biodrowych wspólnych lub ramienno-głowowych);

•

pomyślne umieszczenie przeszczepu wewnątrznaczyniowego z wykonaniem bezpiecznego
mocowania w odcinku proksymalnym i dystalnym protezy naczyniowej;

•

brak przecieku okołoprotezowego typu I lub III;

•

wykonanie przeszczepu endoluminalnego bez znacznych skrętów, załamań lub niedrożności
w pomiarach śródoperacyjnych.

Natomiast definicja sukcesu klinicznego leczenia wewnątrznaczyniowego zakłada pomyślne
umieszczenie stentgraftów wewnątrznaczyniowych w przewidzianym miejscu bez śmierci pacjenta w
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wyniku leczenia lub obecności przecieków okołoprotezowych, zakażeń, zakrzepicy, migracji
przeszczepu, powiększenia się tętniaka o więcej niż 5 mm lub zwiększenia objętości o ponad 5%,
pęknięcie tętniaka lub konwersji do naprawy otwartej [5].

Rysunek 7. Skutecznie zaopatrzony za pomocą stentgraftu pęknięty
tętniak aorty brzusznej [opracowanie własne]
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6.1. Przeciek okołoprotezowy
Przeciek okołoprotezowy (ang.: endoleak) jest definiowany jako przepływ krwi poza światłem
przeszczepu wewnątrznaczyniowego utrzymujący się w obrębie worka tętniaka, wykryty za
pośrednictwem badań obrazowych. Przeciek okołoprotezowy jest dowodem jedynie częściowego
wyłączenia tętniaka z krążenia i może być wynikiem: niepełnego uszczelnienia między przeszczepem a
ścianą naczynia krwionośnego, nieodpowiedniego połączenia między elementami protezy naczyniowej,
wad tkaniny lub porowatości lub wstecznego przepływu krwi z drożnych bocznych odgałęzień aorty
[12].
Przeciek okołoprotezowy typu I spowodowany jest niedostatecznym uszczelnieniem protezy na jej
proksymalnym lub dystalnym końcu nawet gdy jest to przepływ wsteczny z naczynia trzewnego.
Przeciek typu II jest określeniem na wsteczny przepływ krwi z naczyń trzewnych do worka tętniaka,
który nie obejmuje miejsca przyłączenia przeszczepu do ściany aorty.
Odłączenie się protezy naczyniowej od naczynia lub rozpad elementów przeszczepu jest
klasyfikowany jako przeciek okołoprotezowy typu III. Przeciek krwi przez nienaruszoną, ale porowatą
tkaninę protezy, obserwowany podczas pierwszych 30 dni od wszczepienia przeszczepu, określa się
jako przeciek okołoprotezowy typu IV [14].

6.2. Endotensja
W obecnej chwili endotensja pozostaje terminem badawczym, w przypadku którego utrzymywane
są pewne spory co do jego dokładnej definicji oraz odpowiedniego i aktualnego zastosowania.
Gilling-Smith i wsp. podzielili endotensję na trzy stopnie. Stopień 1 dotyczy wysokiego ciśnienia w
worku tętniaka, dużego przepływu krwi i często jest związany z przeciekiem okołoprotezowym typu I.
Stopień 2 charakteryzuje się wysokim ciśnieniem, małym przepływem i obecnym zazwyczaj
przeciekiem okołoprotezowym typu II. Stopień 3 natomiast wysokim ciśnieniem i brakiem przepływu,
który oznacza obecność szczelnego przecieku okołoprotezowego z efektem przenoszeniem ciśnienia na
sąsiednie struktury. Wszyscy pacjenci z powiększeniem tętniaka powinni zostać bardzo dokładnie
zbadani, a jeśli nie można znaleźć źródła powiększenia, pacjentów tych, należy skierować na otwartą
naprawę TAB [3, 5, 13].

7. Metoda klasyczna a wewnątrznaczyniowa – tradycja a nowoczesność
Metody wewnątrznaczyniowe wiążą się z mniejszą inwazyjnością zabiegu i niższą śmiertelnością
okołooperacyjną niż w przypadku operacji otwartej. Niemniej jednak przeżycie długoterminowe jest
porównywalne niezależnie od rodzaju leczenia.
Kanadyjscy naukowcy przeprowadzili badanie na 1942 pacjentach, którzy wymagali naprawy
tętniaka aorty brzusznej. U 1067 z nich (54,9%) zastosowano metodę otwartej naprawy chirurgicznej, a
u 875, czyli 45,1% badanych – metodę wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków (EVAR). Po
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skorygowaniu o czynniki przedoperacyjne śmiertelność pacjentów poddanych otwartemu zabiegowi
była istotnie wyższa niż u pacjentów poddanych EVAR. Pacjenci o wyższym ryzyku sercowonaczyniowym oraz pacjenci starsi są grupą preferowaną do zastosowania leczenia endowaskularnego,
co przekłada się na lepsze przeżycie u tych pacjentów w porównaniu ze standardowym chirurgicznym
leczeniem [14]. Ze względu na mniejszą inwazyjność zabiegu oraz zmniejszenie wczesnej
zachorowalności i śmiertelności EVAR jest powszechnie uważany za preferowaną metodę leczenia u
pacjentów z anatomicznie odpowiednimi do tego typu leczenia TAB [15].
Największym ograniczeniem metody wewnątrznaczyniowej może być zbyt krótka szyjka tętniaka
(odległość od tętnic nerkowych do początku tętniaka). Stentgrafty zastosowane do tego typu tętniaków
zwiększają ryzyko przecieku, dlatego opracowano specjalne stentgrafty do leczenia tętniaków aorty
brzusznej z krótką szyjką. Stentgraft można zamocować również bardziej proksymalnie niż klasycznie,
wykonując w nim specjalne okienka dla jednego lub większej liczby naczyń trzewnych. To stawia
większe wymagania w zakresie planowania i wykonania zabiegu oraz jest znacznie droższe niż
standardowe stentgrafty. Sala zabiegowa do leczenia wewnątrznaczyniowego musi być również
wyposażona w sprzęt do angiografii [7, 16, 17].
Czynniki które decydują o trwałości stentgraftu obejmują: zdolność stentgraftu do pozostawania na
miejscu, ryzyko zużycia lub degeneracji tkaniny przeszczepu oraz efekt „zmęczenia” metalu. Protezy
stosowane w metodzie wewnątrznaczyniowej składają się dwóch elementów, czyli tkaniny i
metalowego szkieletu, natomiast protezy stosowane w metodzie klasycznej – chirurgicznej – najczęściej
tylko z tkaniny wykonanej ze specjalnego materiału. Tkanina w stentach wewnątrznaczyniowych jest
jednym z dwóch ich składników i tworzy barierę między światłem protezy a workiem tętniaka.
Zwyrodnienie protezy tkaninowej jest czynnikiem zwiększającym ryzyko powikłań zarówno w
technikach otwartych, jak i wewnątrznaczyniowych. Podstawowa różnica polega na tym, że metalowy
szkielet, w technikach wewnątrznaczyniowych, zapewnia obszar tarcia, którego nie uzyskuje się
podczas otwartej naprawy. Metalowy szkielet jest znacznie bardziej odporny na proces tarcia niż sama
tkanina protezy.
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Rysunek 8. Stentgraft w worku tętniaka - badanie USG w opcji kolor (widoczne drożne oba ramiona protezy i wykrzepiony
worek tętniaka), projekcja poprzeczna [opracowanie własne]

8. Wnioski
Ostatnie lata zaowocowały postępem diagnostyki i leczenia tętniaków aorty brzusznej. Znacznie
udoskonalono tradycyjne metody leczenia i wprowadzono techniki endowaskularne co znacznie
poprawiło wyniki leczenia. Dzięki rozwojowi nauk medycznych zaproponowano także zachowawcze
metody postępowania mające znaczenie w przypadku małych tętniaków. Natomiast w zaawansowanych
przypadkach metodami z wyboru pozostaną techniki operacyjne, ze stale rosnącym udziałem metod
endowaskularnych, które obecnie są poddawane ocenie długoterminowej.
U wielu pacjentów, szczególnie tych z chorobami współistniejącymi, w ciężkim stanie lub z
tętniakami aorty brzusznej o typowej lokalizacji i charakterze, klasyczna operacja z nacięciem powłok
brzusznych niesie zbyt wielkie ryzyko. Ryzyko to może być związane z samą w sobie operacją jak
również z jej powikłaniami. Z tego powodu wielu miało nadzieję, że chirurgia wewnątrznaczyniowa
będzie najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów z wysokim ryzykiem leczenia operacyjnego. Należy
jednak pamiętać o odpowiedniej anatomii TAB, która w przypadku planowania leczenia
wewnątrznaczyniowego jest kluczowa.
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Chirurgia wewnątrznaczyniowa jest obecnie uznaną alternatywą dla operacji otwartej, ale wymaga
obserwacji przez całe życie. Technologia wykonywania zabiegu oraz użytych materiałów czy urządzeń
jest nadal w fazie rozwoju, a odsetek tętniaków aorty brzusznej, które można leczyć
wewnątrznaczyniowo, prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych latach. Wiąże się to z rozwojem i
udoskonalaniem rodzajów stentgraftów jakie można zastosować nawet u pacjentów z atypowymi TAB.
Coraz częściej powstają stenty mające zastosowanie w nietypowych sytuacjach, które jeszcze niedawno
stanowiły przeciwwskazanie do zastosowania wewnątrznaczyniowej metody leczenia. Należy również
pamiętać, że ze względu na stosowane materiały, sprzęty oraz korzystanie ze specjalistycznie
wyposażonej sali zabiegowej, metoda wewnątrznaczyniowa jest znacznie droższa od klastycznej
operacji chirurgicznej.
Praktyka endowaskularnego wykluczania tętniaka może ostatecznie stanowić jeden z ważniejszych
postępów w chirurgii naczyniowej. Jednak aby to ustalić, technika musi zostać dokładnie zbadana i
zweryfikowana w drodze badań naukowych i klinicznych. Od momentu powstania technika
endowaskularnej naprawy tętniaka uległa znacznym zmianom. W miarę gromadzenia doświadczeń
pacjenci najlepiej nadający się do zabiegu są lepiej identyfikowani. Jednocześnie technologia
odpowiedzialna za ciągłe doskonalenie konstrukcji urządzeń sprawiła, że procedura stała się dostępna
dla większej liczby pacjentów.
Reasumując, wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka aorty brzusznej jest skuteczną alternatywą dla
tradycyjnej naprawy tętniaka, pod warunkiem, że anatomia i geometria tętniaka oraz indywidualna
ocena pacjenta są do tego odpowiednie. Chociaż nie eliminuje ona możliwości powikłań
pooperacyjnych, pacjenci z poważnymi chorobami współistniejącymi mogą być bezpiecznie leczeni
technikami wewnątrznaczyniowymi.

Słowa kluczowe:
leczenie wewnątrznaczyniowe, wewnątrznaczyniowa naprawa tętniaków, tętniaki aorty brzusznej
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endovascular repair, endovascular treatment, abdominal aortic aneurysm,
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Abstrakt
Wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów barku jest schorzeniem charakteryzującym się
odkładaniem soli wapnia w ścięgnach stożka mięśni obrotowych stawu barkowego. Wśród przyczyn
tego schorzenia wskazuje się na mikrouszkodzenia ścięgien związane z ich mechanicznym
przeciążeniem. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz badań
obrazowych, spośród których metodą wiodącą jest badanie ultrasonograficzne (USG). W badaniu USG
można z łatwością rozróżnić typy zwapnień oraz ocenić rozległość i nasilenie miejscowego procesu
zapalnego. Wśród metod terapii tego schorzenia można wyróżnić leczenie zachowawcze, operacyjne
oraz, zyskujące coraz większą popularność, miejscowe leczenie przezskórne pod kontrolą USG.
Przezskórne usunięcie depozytów wapnia jest wskazane w ostrej fazie choroby. Celem zabiegu jest
rozpuszczenie i aspiracja zwapnień przy użyciu igieł pod kontrolą USG. Sondy wysokiej częstotliwości
dają możliwość precyzyjnego lokalizowania ognisk patologicznych zwapnień, oceny sonograficznych
objawów stanu zapalnego oraz bezinwazyjnego monitorowania zabiegu.
Ultrasonografia jako metoda nieinwazyjna i ogólnodostępna zyskała szerokie zastosowanie w
diagnostyce i monitorowaniu przezskórnego leczenia wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów
barku. Możliwość kontroli w czasie rzeczywistym jets gwarantem precyzji zabiegu, a tym samym
sukcesu terapeutycznego w postaci szybkiego powrotu pacjenta do pełnej sprawności.
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English Abstract
Calcific tendinitis of the shoulder rotator cuff is a condition characterized by the deposition of
calcium salts in the tendons of the rotator cuff. One of the causes of this disease are microdamages to
the tendons related to their mechanical overload. The diagnosis is based on interview, clinical
examination and imaging tests, of which ultrasound is the leading method. The ultrasound examination
allows easily distinguish type of calcification and assess the extent and intensity of the local
inflammatory process. Methods of therapy of calcific tendinitis of the rotator cuff include as well
conservative as surgical management, but local percutaneous ultrasound-guided treatment is becoming
more and more popular.
Percutaneous removal of calcium deposits is indicated in the acute phase of the disease. The aim of
the procedure is to dissolve and aspirate calcifications using needles under ultrasound control. Highfrequency probes enable to localize pathological calcification foci precisely, assessment of symptoms
of inflammation and naturally non-invasive monitoring of the performing procedure.
Ultrasonography as a non-invasive and generally available method has gained wide application in
the diagnostic and monitoring of the percutaneous treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff. The
precision of the ultrasound-controlled treatment ensure the therapeutic success in the form of a quick
recovery of the patient to full physical fitness.

1. Etiopatogeneza
Obecność złogów wapnia w ścięgnach mięśni stożka rotatorów jest częstym schorzeniem barku, a
złogi wapnia występują głównie w postaci hydroksyapatytu. Zwapnienia najczęściej odkładają się w
ścięgnach mięśnia nadgrzebieniowego (80%) i podgrzebieniowego (15%) [1]. Stan ten odnotowano u
2% - 7% stawów barkowych u osób dorosłych, przy czym około 70% dotyczyło kobiet, zwłaszcza w 4.
i 5. dekadzie życia. U 20% tych pacjentów złogi wapnia występują obustronnie. Uważa się, że
schorzenie nie jest skorelowane z aktywnością fizyczną [2].
Wśród przyczyn prowadzących do powstawania patologicznych ognisk zwapnień w ścięgnach
mięśni stożka rotatorów upatruje się epizody miejscowych niedokrwień lub przewlekłe niedokrwienia
ścięgien, prowadzące do mikrouszkodzeń [3]. Za niedokrwienie ścięgien odpowiada ich mechaniczne
przeciążenie, powstałe na skutek nieprawidłowego ustawienia elementów stawu barkowego.
Przebieg choroby można podzielić na cztery etapy: fazę poprzedzającą wapnienie, fazę wapnienia,
resorpcję i stadium naprawcze, a każdy z tych etapów manifestuje się innymi objawami klinicznymi.
Fazę poprzedzającą wapnienie charakteryzuje rozwój metaplazji włóknisto-chrzęstnej na skutek
mikrouszkodzeń i zaburzeń w ukrwieniu ścięgien. Etap ten rzadko jest objawowy. Następowe wapnienie
włóknisto-chrzęstnych złogów prowadzi do powstawania ognisk patologicznych zwapnień i nazywane
jest fazą wapnienia. Na tym etapie choroby zmianom w ścięgnach towarzyszy niewielki, podostry ból
nasilający się głównie w nocy oraz przy gwałtownych ruchach w stawie. W fazie resorpcji, dzięki
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aktywności fagocytów, dochodzi do stopniowego rozpuszczania złogów wapnia. Prowadzi to jednak do
znacznego zwiększenia ciśnienia w ścięgnach, co powoduje najbardziej charakterystyczny objaw
schorzenia - ostry, gwałtowny ból ograniczający ruchomość całego barku. Po fazie resorpcji następuje
stadium naprawcze, w którym dochodzi do przywrócenia prawidłowej budowy ścięgna [4].
W niektórych przypadkach choroba może ustępować samoistnie, ze względu na występowanie
stadium naprawczego, jednak w sytuacjach ostrego bólu i zaawansowanego stadium choroby
wprowadza się odpowiednie leczenie, którego dominującą formą coraz częściej staje się technika
barbotażu pod kontrolą ultrasonografii. Zastosowanie ultrasonografii pozwala nie tylko na
przeprowadzenie szybkiego i skutecznego leczenia, ale również na precyzyjną diagnostykę
wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów.

2. Diagnostyka ultrasonograficzna
Badanie ultrasonograficzne (USG) jest dobrze znaną i powszechną metodą oceny struktur tkanek
miękkich całego ciała. Niewątpliwą zaletą USG jest brak narażenia pacjenta na promieniowanie
jonizujące oraz brak ograniczeń związanych z badaniem metodą magnetycznego rezonansu jądrowego.
W kontekście diagnostyki wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów badanie ultrasonograficzne
pozwala sklasyfikować uszkodzenia do grupy częściowych lub całkowitych zerwań ścięgien (jeśli takie
występują) oraz ich dokładną lokalizację, rozległość i nasilenie miejscowego procesu zapalnego
towarzyszącego tworzeniu się depozytów wapnia, ale przede wszystkim daje możliwość rozpoznania
typu zwapnień [5].
Opisano trzy typy zwapnień na podstawie ich różnej zawartości procentowej soli wapnia. W typie I
zwapnienia pojawiają się jako hiperechogeniczne, homogenne ogniska z wyraźnym cieniem
akustycznym, który sygnalizuje dużą zawartość procentową wapnia w złogach. Zwapnienia typu II dają
obraz hiperechogenicznych ognisk z łagodnym cieniem akustycznym z powodu zmniejszonej w
stosunku do zwapnień typu I ilości soli wapnia. Zwapnienia typu I i II mają postać stałą. W typie III
zwapnienia są niemal izoechogeniczne ze ścięgnem, bez cienia akustycznego i bardzo często są trudne
do zdiagnozowania. Mają postać półpłynną i odpowiadają fazie resorpcyjnej choroby [6].
Pacjenci cierpiący na wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów odnoszą korzyści z
wykorzystywania w diagnostyce sonogramu o wysokiej częstotliwości, który jest w stanie wykrywać
nawet mikroskopijne zwapnienia, a także bardzo dokładnie zidentyfikować ścięgno, w którym znajduje
się zwapnienie. Obrazowanie ultrasonograficzne dostarcza również informacji o wielkości i kształcie
zwapnienia, a także o stanie chorego ścięgna [7]. Kolejnymi zaletami stosowania ultrasonografii w
diagnostyce wapniejącego zapalenia ścięgien jest możliwość równoczasowej oceny porównawczej z
ramieniem przeciwstawnym oraz oceny dynamicznej występowania konfliktu podbarkowego czy
ciasnoty podbarkowej. Co istotne, USG pozwala na kontrolę i monitorowanie miejscowego podania
leku bądź leczenia przezskórnego w bardzo precyzyjnie oznaczone miejsce dolegliwości [8].
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Pomimo bardzo licznych zalet stosowania USG w diagnostyce omawianego schorzenia istnieje
jednak kilka ograniczeń możliwości diagnostycznych obrazowania ultrasonograficznego. Wykrywanie
zwapnień za pomocą USG może być ograniczone lokalizacją zwapnienia, a szczególną strukturą
utrudniającą rozpoznanie depozytów wapnia jest wyrostek barkowy łopatki [9]. Ponadto,
ultrasonografia nie dostarcza pełnych i szczegółowych informacji o spójności zwapnień, co jest ważnym
czynnikiem przy określaniu najodpowiedniejszej metody leczenia [9]. Pomimo tych ograniczeń badanie
ultrasonograficzne dostarcza szczegółowych informacji o charakterystyce zwapnienia, które są
niezbędne do opracowania właściwego planu leczenia pacjenta.

3. Opcje terapeutyczne
Przypadki bezobjawowe zazwyczaj nie wymagają leczenia, ponieważ proces chorobowy ma
charakter samoograniczający. U pacjentów z łagodnymi objawami choroba może być leczona
zachowawczo za pomocą fizykoterapii i krótkotrwałego leczenia doustnymi niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi. W leczeniu wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów stosuje się również
metodę rozbijania złogów falą uderzeniową, lecz jest ona skuteczna jedynie częściowo. Alternatywnym
podejściem terapeutycznym jest natomiast usunięcie złogów pod kontrolą technik diagnostyki
obrazowej, spośród których zaleca się użycie ultrasonografii [5]. Wskazania, cel oraz procedura zabiegu
przezskórnego usuwania złogów wapnia ze ścięgien pod kontrolą ultrasonografii zostaną szczegółowo
omówione w kolejnym podrozdziale.

3.1. Leczenie zachowawcze
Leczenie zachowawcze jest podstawową metodą leczenia wapniejącego zapalenia ścięgien stożka
rotatorów. Obejmuje odpoczynek, fizjoterapię i doustne podawanie niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, a jej skuteczność wynosi od 30% do 80% [10]. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
stosowane są w celu złagodzenia bólu towarzyszącemu ruchom w stawach, a przy ostrym bólu podczas
fazy resorpcji często zaleca się podbarkowe wstrzyknięcia steroidów. Dotknięty schorzeniem staw
barkowy można odciążyć specjalnie do tego przeznaczonym pasem, jednak równie ważna w leczeniu
zachowawczym jest systematyczna rehabilitacja, aby przywrócić prawidłowy zakres ruchów w stawie
[10].

3.2. Terapia falą uderzeniową
Badania wykazały, że terapia falą uderzeniową poprawia jakość życia pacjentów z wapniejącym
zapaleniem ścięgien i pomaga złagodzić ból [11]. U pacjentów z tym schorzeniem, u których
zastosowano wysokoenergetyczną falę uderzeniową wskaźnik powodzenia leczenia był wysoki, jednak
20% pacjentów poddanych badaniom w ciągu 4 lat musiało przejść leczenie chirurgiczne z powodu
niepowodzenia terapii falą uderzeniową [11].
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3.3. Leczenie operacyjne
Leczenie chirurgiczne schorzenia zaleca się pacjentom nie reagującym na leczenie zachowawcze.
Obecnie artroskopia jest preferowaną techniką leczenia operacyjnego, ze względu na mniejsze skutki
uboczne i równie dobrą skuteczność w porównaniu z operacją otwartą [12]. Metoda ta jednak ma pewne
ograniczenia, między innymi wymaga wykorzystania specjalistycznego, kosztochłonnego sprzętu i
warunków szpitalnych oraz wiąże się z dłuższą absencją chorobową po zabiegu.

4. Przezskórne leczenie pod kontrolą ultrasonografii
Przezskórne usunięcie depozytów wapnia ze ścięgien zaliczane jest do metod nieoperacyjnego
leczenia schorzenia, a jego celem jest rozpuszczenie i aspiracja złogów wapnia przy użyciu igły (bądź
igieł) pod kontrolą ultrasonograficzną. Przezskórne usunięcie złogów pod kontrolą USG w wapniejącym
zapaleniu ścięgien stożka rotatorów jest zawsze i natychmiast wskazane w ostrej fazie choroby, gdy w
obrazie ultrasonograficznym widoczne są zwapnienia typu II lub III. Zabieg ten w trybie planowym
należy rozważyć w przypadku występowania zwapnień typu I. Jeżeli złogi wapnia mają niewielkie
rozmiary (<5 mm), doszło do ich migracji do wnętrza kaletki lub erodują do warstwy korowej kości
ramiennej leczenie przezskórne nie jest wskazane [13].
Obecnie przezskórne usuwanie ognisk zwapnienia ze ścięgien stanowi leczenie pierwszego rzutu w
tej chorobie, ponieważ jest mało inwazyjne, szybkie, niedrogie i charakteryzuje się niskim wskaźnikiem
powikłań. Do usunięcia złogów wapnia wykorzystuje się sterylny roztwór soli fizjologicznej ogrzanej
do 38-42o C, podawany w iniekcji do wnętrza zwapnienia [14]. Wprowadzenie roztworu soli
fizjologicznej w miejsce zwapnienia poprzedzone jest podaniem niewielkiej objętości środka miejscowo
znieczulającego do wnętrza kaletki podbarkowo-podnaramiennej oraz wokół zwapnień pod kontrolą
ultrasonografii. W zależności od preferencji osoby wykonującej zabieg w opisywanej metodzie leczenia
mogą być użyte dwie igły bądź jedna [15].
Technika jednoigłowa przezskórnego usunięcia złogów wapnia polega na powolnym wprowadzaniu
roztworu soli fizjologicznej do wnętrza zwapnienia poprzez wywieranie delikatnego, przerywanego
nacisku na tłok oraz aspiracji soli wapnia przez odciąganie tłoka strzykawki. Po wykonaniu
miejscowego znieczulenia, igłę (zazwyczaj w rozmiarze od 16G do 20G) wprowadza się do wnętrza
zwapnienia w taki sposób, aby ścięcie igły skierowane było ku górze. Poprzez naprzemienny nacisk i
odciąganie tłoka strzykawki dochodzi do płukania i aspiracji zawartości zwapnienia. Przez cały czas
zabieg kontrolowany jest przez wykorzystanie ultrasonografii, która daje możliwość wykonywania
precyzyjnych ruchów, tym samym przyczyniając się do pomyślnego przebiegu procedury. Płukanie
należy kontynuować aż do całkowitego opróżnienia zwapnienia. Po zakończeniu płukania do kaletki
podbarkowo–podnaramiennej poprzez iniekcję podaje się steroid, aby zapobiec rozwojowi zapalenia
kaletki po zabiegu [15, 16].

55

Medycyna w XXI wieku
Technika dwuigłowa wykorzystywana w leczeniu wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów,
jak sama nazwa wskazuje, przebiega z wykorzystaniem dwóch igieł. Podobnie jak w technice
jednoigłowej, przed przystąpieniem do płukania, do wnętrza kaletki podbarkowo-podnaramiennej
należy podać środek znieczulający. Po wykonaniu miejscowego znieczulenia - również pod kontrolą
ultrasonografii - wprowadza się pierwszą igłę w taki sposób, aby znajdowała się ona w najniższej części
zwapnienia, kierując jej ścięcie w stronę głowicy ultrasonografu. Drugą igłę należy wprowadzić do
wnętrza zwapnienia równolegle i powierzchownie w stosunku do igły pierwszej. Skos drugiej igły
powinien być skierowany w przeciwną stronę głowicy (ku dołowi), aby utworzyć właściwy obwód
płukania. Dzięki wprowadzaniu roztworu soli fizjologicznej do wnętrza zwapnienia przez jedną igłę,
możliwe jest wypłukiwanie złogów w taki sposób, aby ich zawartość swobodnie mogła wypływać drugą
igłą. Celem zastosowania dwóch igieł jest stworzenie ciągłego przepływu roztworu soli fizjologicznej,
który jest wstrzykiwany przez jedną igłę i wypychany z drugiej [15-17]. W technice dwuigłowej
ultrasonografia pozwala nie tylko na kontrolę samego wypłukiwania złogów wapnia, ale jest niezwykle
istotna, aby wprowadzić igły w odpowiednim położeniu względem siebie do wnętrza zwapnienia.
Niektórzy autorzy twierdzą, że zastosowanie dwóch igieł w procedurze przezskórnego leczenia
wapniejącego zapalenia ścięgien stożka rotatorów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia
ścięgien [18, 19]. Jednak do tej pory nie udowodniono związku między wykorzystaniem techniki
dwuigłowej w leczeniu schorzenia a następowymi zerwaniami ścięgien w konsekwencji ich
nadmiernego uszkodzenia podczas zabiegu.
Niezależnie od praktykowanej techniki przezskórnego leczenia wapniejącego zapalenia ścięgien
stożka rotatorów nie ulega wątpliwości, że zastosowanie ultrasonografii podczas zabiegu daje
możliwość dynamicznej oceny zabiegu w czasie rzeczywistym, jak również jest niezbędne do
precyzyjnego podania leku miejscowo znieczulającego i prawidłowego wprowadzenia igieł do wnętrza
zwapnienia, co daje gwarancję pomyślnego przebiegu procedury leczniczej. Sama procedura
przezskórnego leczenia należy do mało inwazyjnych, dzięki czemu pacjent ulega szybkiej
rekonwalescencji i może powrócić do pełnej sprawności w niedługim czasie.

5. Podsumowanie
Ultrasonografia jako metoda nieinwazyjna, niskokosztowa i ogólnodostępna zyskuje coraz szersze
zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu przezskórnego leczenia wapniejącego zapalenia ścięgien
stożka rotatorów stawu barkowego. Wykorzystanie sond wysokiej częstotliwości daje możliwość
dokładnego lokalizowania ognisk patologicznych zwapnień w ścięgnach, oceny sonograficznych
objawów stanu zapalnego oraz bezinwazyjnego monitorowania zabiegu. Możliwość kontroli procedury
w czasie rzeczywistym jest gwarantem jej precyzji, a tym samym sukcesu terapeutycznego w postaci
szybszego powrotu pacjenta do pełnej sprawności niż w pozostałych metodach leczenia.
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Abstrakt
Schizencefalia jest rzadką wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się
występowaniem jednostronnych lub obustronnych szczelin w obrębie półkul mózgu. Szczeliny te
występują najczęściej w okolicy bruzdy Sylwiusza i dzielą się na typ I – szczelina zamknięta, która nie
wykazuje łączności z układem komorowym, oraz typ II – szczelina otwarta, łącząca układ komorowy z
przestrzenią podpajęczynówkową. Wśród czynników ryzyka uwzględnia się zarówno czynniki
środowiskowe, jak i genetyczne. Uważa się, że obraz kliniczny zależy od rozmiaru, lokalizacji i typu
schizencefalii.
Celem pracy jest przedstawienie wyżej wymienionej jednostki chorobowej, przybliżenie jej etiologii,
objawów, a także diagnostyki i leczenia.
Schizencefalia jest ciężką wadą rozwojową OUN, która w większości przypadków objawia się
zaburzeniami psychoruchowymi oraz padaczką, u niektórych chorych o charakterze lekoopornym
Występowaniu szczeliny mózgu mogą towarzyszyć również inne anomalie, takie jak agenezja
przegrody przezroczystej, hipoplazja nerwów wzrokowych, czy też drobnozakrętowość. W diagnostyce
schizencefalii można wykorzystać prenatalne badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową lub
rezonans magnetyczny. Leczenie pacjentów z schizencefalią zależy od rozmiaru i lokalizacji szczeliny
oraz stopnia niepełnosprawności umysłowej. Zazwyczaj obejmuje ono rehabilitację, leczenie napadów
padaczki oraz ewentualną operację w przypadku wodogłowia lub podwyższonego ciśnienia
wewnątrzczaszkowego.

English Abstract
Schizencephaly is a rare malformation of the central nervous system characterized by unilateral or
bilateral gaps in the cerebral hemispheres. These fissures occur most frequently around Sylvius' sulcus
and are divided into type I - closed fissure, which does not communicate with the ventricular system,
and type II - open fissure connecting the ventricular system with subarachnoid. The risk factors include
both environmental and genetic factors. The clinical picture is believed to depend on the size, location
and type of schizencephaly.
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The aim of the study is to present the above-mentioned disease entity, its etiology, symptoms, as well
as diagnosis and treatment.
Schizencephaly is a severe developmental defect of the CNS, which in most cases is manifested by
psychomotor disorders and epilepsy, which is drug-resistant in some patients. The occurrence of a brain
fissure may be accompanied by such anomalies as agenesis of the transparent septum, hypoplasia of the
optic nerves, or fine twisting. Prenatal ultrasound, computed tomography or magnetic resonance
imaging can be used in the diagnosis of schizencephaly. Treatment of patients with schizencephaly
depends on the size and location of the fissure and the degree of mental disability. It usually includes
rehabilitation, treatment of epilepsy seizures, or possibly surgery in the case of hydrocephalus or
increased intracranial pressure.

1. Wprowadzenie
Schizencefalia jest rzadką wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się
występowaniem jednostronnych lub obustronnych szczelin w obrębie półkul mózgu. Rozciągają się one
od powierzchni wyściółki komory, przez istotę białą, do powierzchni czaszki. Szacunkowa częstość
występowania wynosi 1,48/100 000 urodzeń. Choroba ta prawie zawsze występuje sporadycznie opisano jedynie kilka przypadków rodzinnych. Nie udowodniono również skłonności do częstszego
występowania schizencefalii dla którejś z płci. Szczeliny w mózgu mogą być zlokalizowane w dowolnej
części półkul, jednak najczęściej występują w okolicy bruzdy Sylwiusza i dzielą się na typ I – szczelina
zamknięta („zamknięte usta”), która nie wykazuje łączności z układem komorowym, oraz typ II –
szczelina otwarta („otwarte usta”), łącząca układ komorowy z przestrzenią podpajęczynówkową.
Według najnowszej klasyfikacji typ I schizencefalii to nieprawidłowości występujące w istocie szarej,
jednak bez szczeliny zawierającej płyn mózgowo-rdzeniowy. Poprzednio wymienione typy
schizencefalii to odpowiednio typ II i typ III. W niniejszej pracy przedstawiono schizencefalię według
poprzedniego, klasycznego podziału.

2. Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie schizencefalii, przybliżenie jej etiologii, objawów, a także
diagnostyki i leczenia.

3. Materiał i metoda
Metodę badawczą stanowi przegląd dostępnego piśmiennictwa wyszukanego w bazie Pubmed.

4. Etiologia
Etiopatogeneza schizencefalii nie została dokładnie poznana. Wśród czynników ryzyka wystąpienia
tego schorzenia wymienia się predyspozycje genetyczne i epigenetyczne wpływające na dziecko w
okresie rozwoju wewnątrzmacicznego [1, 2]. Według teorii zaburzonej migracji pierwotnych
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neuroblastów w czasie 2 miesiąca życia płodowego (około 7 tygodnia) w obrębie półkul mózgu powstaje
charakterystyczna szczelina [3]. Współistnienie innych wad ośrodkowego układu nerwowego, np.
polimikrogyrii potwierdza tę teorię [1]. Do rozpoznanych czynników ryzyka rozwoju schizencefalii
zaliczamy również zakażenia wirusowe, transmitowane przez łożysko. Ich przyczyną może być wirus
cytomegalii [4], a także wirus Zika [5]. Infekcja cytomegalowirusem przez łożysko może obejmować
warstwę komorową (macierz zarodkową), w której powstają i dojrzewają przed migracją przyszłe
neurony i komórki glejowe. Zjawisko to wpływa na zaburzenie migracji pierwotnych neuroblastów oraz
prowadzi do uszkodzeniu mózgu w wyniku zapalenia tętnic [4]. Do etiologii zaliczamy także teorię
naczyniową, według której dochodzi do udaru niedokrwiennego z zakresu unaczynienia tętnicy
środkowej mózgu. Udar ten wynika właśnie z powodu wewnątrzłonowego zakażenia wirusem
cytomegalii [1]. W dostępnym piśmiennictwie możemy znaleźć przypadki rodzinnego występowania
schizencefalii, jednak więkoszść przypadków ma charakter sporadyczny [3]. Uważa się, że na rozwój
tej choroby wpływają również czynniki genetyczne. Zaliczamy do nich mutacje COL4A1, mutacje linii
germinalnej EMX2, gen SHH, gen SIX3 [6]. Gen EMX2 ulega ekspresji w obrębie rozwijającego się
przodomózgowia, natomiast Lhx2 ulega ekspresji w obrębie proliferujących komórek rozwijającej się
kory mózgowej. U myszy z mutacją genu Lhx2 wystąpiły zmiany w obrębie mózgowia podobne do
zmian patologicznych u pacjentów chorujących na schizencefalię. Ponadto uważa się, że w
etiopatogenezie schizencefalii biorą udział czynniki środowiskowe (teratogenne) takie jak: alkohol,
warfaryna lub kokaina. Mogą one prowadzić do zaburzenia prawidłowego rozwoju płodu, szczególnie
jeżeli dojdzie do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego [7]. Do możliwych czynników
etiologicznych zaliczamy także krwotok śródczaszkowy u płodu spowodowany nieprawidłowym
kolagenem typu IV, niedotlenienie płodu, amniopunkcję, biopsję kosmówki, uraz matki oraz brak
wczesnej opieki prenatalnej [7, 8, 9].

5. Objawy
Obraz kliniczny schizencefalii jest niejednorodny – zależy od rozmiaru, typu i lokalizacji szczeliny.
Funkcje poznawcze pacjentów mogą być zachowane z napadem drgawkowym w dorosłości. Może
rozwinąć się również niedowład połowiczy z łagodnym opóźnieniem rozwoju lub niedowład
czterokończynowy z ciężkimi zaburzeniami funkcji poznawczych [10]. Obraz kliniczny zależy od typu
schizencefalii. W typie I (,,zamknięte usta) przebieg jest bardziej łagodny - mogą wystąpić napady
padaczkowe i łagodne zaburzenia motoryczne. Czasami przebieg jest bezobjawowy. Natomiast w typie
II (,,otwarte usta”) przebieg jest cięższy – może wystąpić padaczka (często lekooporna), niedowład
połowiczy w jednostronnej schizencefalii, czterokończynowy niedowład w obustronnej schizencefalii,
a także niepełnosprawność intelektualna [11]. Niedowład połowiczy w jednostronnej schizencefalii
występuje po przeciwnej stronie i charakteryzuje się asymetrycznym napięciem mięśni [6].
Niepełnosprawność intelektualna i motoryczna występuje częściej w przypadku zajęcia obu półkul.
Rozmiar i lokalizacja szczegółowa schizencefalii ma istotne znaczenie – objawy zależą od tego które
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obszary mózgu zostały uszkodzone i za jaką funkcję w organizmie odpowiadają. Uszkodzenie płata
czołowego często powoduje deficyt motoryczny u pacjentów. W badaniu przeprowadzonym przez PoCheng Hunga i wsp. deficyt motoryczny stwierdzono u 15 z 18 pacjentów (w tym 10/13 z
jednostronnym rozszczepem i 5/5 z obustronnymi rozszczepami), gdy schizencefalia była
zlokalizowana w płacie czołowym. Ponadto bardzo często w przypadku zajęcia płata czołowego
dochodzi do upośledzenia mowy, ponieważ zlokalizowany jest w nim ośrodek mowy (ośrodek Broki)
[12]. Ponadto u pacjentów występują napady padaczkowe, które rozpoczynają się wcześniej i mają
gorsze wyniki leczenia u pacjentów z obustronnymi rozszczepami. Nie wykazano natomiast korelacji
między typem schizencefalii, a rodzajem napadów padaczkowych [13]. U pacjentów ze schizencefalią
opisuje się także inne, powiązane zaburzenia mózgowe oraz zaburzenia ogólnoustrojowe. Zaliczamy do
nich zarówno zaburzenia układu nerwowego takie jak: torbiele pajęczynówki, zez, polimikrogyrie, brak
przegrody przezroczystej, heterotopie istoty szarej, hipoplazje nerwu wzrokowego oraz dysgenezje ciała
modzelowatego, jak i zaburzenia niezwiązane z układem nerwowym: wodonercze i wady serca [1, 12].

5. Diagnostyka
Większość przypadków schizencefalii (zdiagnozowanych przed urodzeniem) rozpoznano po 28
tygodniu ciąży, w przeciwieństwie do innych zaburzeń mózgu, które można stwierdzić już w pierwszym
trymestrze ciąży [14]. W diagnostyce opisywanego schorzenia wykorzystuje się ultrasonografię podczas
badania prenatalnego (2DUS) i ultrasonografię przez ciemiączko (3DUS) wykonywaną po urodzeniu,
tomografię komputerową (TK) oraz obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego: tradycyjne (MRI)
oraz wewnątrzmaciczne (iuMRI) [15, 16]. Obrazowanie iuMRI macicy jest obecnie wykorzystywane
do wykrywania nieprawidłowości mózgu w okresie przedporodowym. Obrazowanie to pozwala na
najbardziej dokładne uwidocznienie patologicznej szczeliny mózgowia. Podczas badania uwidacznia
się wypełniona płynem szczelina, która rozciąga się od błony przedniej kory mózgowej do powierzchni
wyściółki w komorze [6, 15]. Należy jednak zaznaczyć, że rezonans magnetyczny jest badaniem
kosztownym, zaś jego dostępność jest mniejsza, przez co wydłuża się czas oczekiwania na diagnostykę.
Ponadto jest to obrazowanie przeciwwskazane dla pacjentów z metalowymi implantami lub osób
cierpiących na klaustrofobię. Dlatego zazwyczaj pierwszym wykonywanym badaniem po USG jest
tomografia komputerowa [16]. Istota szara w szczelinie jest dysplastyczna, widoczna jest również
polimikrogyria [17, 18]. W przypadku jednostronnej schizencefalii, nieprawidłowa istota szara może
lokalizować się na przeciwległej półkuli w tym samym lub podobnym miejscu. Tworzą się wtedy tzw.
ogniska lustrzane. Obszary dysplastycznej istoty szarej mogą stanowić również strefę padaczki [19].
Tomografia komputerowa (CT) może być także wykorzystywana w diagnostyce, ale niestety zapewnia
gorsze obrazy istoty szarej, istotnej w różnicowaniu schizencefalii od innych nieprawidłowości OUN
związanych z płynami. W diagnostyce różnicowej bierze się pod uwagę torbiele pajęczynówki,
porencefalię i hydranencefalię [6]. W przypadku torbieli nabytych (pourazowych, pooperacyjnych)
badanie rezonansem magnetycznym uwidacznia blizny glejowe [11]. Warto także zwrócić uwagę na
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historię choroby pacjenta. W okresie prenatalnym możemy wykorzystać także dwuwymiarowe badanie
ultrasonograficzne (2DUS). Jest to główna prenatalna metoda diagnostyczna, tańsza i bardziej dostępna
niż MRI [20]. Natomiast po urodzeniu trójwymiarowa ultrasonografia przez ciemiączko (3DUS)
umożliwia potwierdzenie diagnostyczne i zapewnia większą dokładność w ocenie stopnia wodogłowia
[18, 21, 22]. W przypadku podejrzewania typu schizencefalii w badaniu 2DUS, warto po urodzeniu
dziecka zastosować trójwymiarową ultrasonografię w celu potwierdzenia rozpoznania, szczególnie w
przypadkach z mniejszymi rozszczepami [22]. Ponadto przydatne może być również badanie EEG, w
którym strefa epileptogenna może wskazywać na obszar kory dysplastycznej, znajdujący się obrębie
szczeliny, w jej pobliżu, a także na przeciwległej półkuli [11]. Z wszystkich wymienionych metod
diagnostycznych schizencefalii najlepszym badaniem jest wewnątrzmaciczny rezonans magnetyczny
(iuMRI) [6,15].

6. Leczenie i powikłania choroby
Leczenie schizencefalii zależy od wielu czynników. Do czynników tych możemy zaliczyć zarówno
objawy przedmiotowe jak i podmiotowe. Ponadto na przebieg i jakość leczenia znaczący wpływ ma
ciężkość choroby. W planowaniu leczenia bardzo przydatna jest wiedza na temat rodzaju, rozmiaru i
zakresu schizencefalii. Wnikliwe poznanie jednostki chorobowej pacjenta umożliwia prognozowanie
rokowania [11, 12]. Postępowanie terapeutyczne w I i II typie schizencefalii jest z reguły zachowawcze.
Polega ono przede wszystkim na rehabilitacji zaburzeń motorycznych (ruchowych) i upośledzenia
umysłowego oraz leczeniu napadów padaczkowych. Leczenie operacyjne jest rzadko stosowanym
rozwiązaniem ze względu na inwazyjność i wysokie ryzyko powikłań. Operacja jest wykonywana tylko
w niektórych przypadkach. Pierwszym z nich jest schizencefalia, której towarzyszy występowanie
wodogłowia. Ponadto zabieg operacyjny jest także konieczny, gdy u pacjenta występuje podwyższone
ciśnienie wewnątrzczaszkowe [11]. Do komplikacji mogących wystąpić w czasie schizencefalii
zaliczamy przede wszystkim przewlekłe napady padaczkowe oporne na leczenie. U takich pacjentów
wzrasta ryzyko zespołu nagłej nieoczekiwanej śmierci pacjentów z padaczką (sudden unexpected death
in epileptic patients – SUDEP). Ponadto u chorych z dużymi przestrzeniami wypełnionymi płynem
może rozwinąć się nadciśnienie śródczaszkowe. Z kolei podwyższone ciśnienie śródczaszkowe może
prowadzić do powstania przepukliny. Stany te koniecznie wymagają chirurgicznej interwencji. Niestety
zabieg chirurgiczny również jest obciążony pewnym ryzykiem i może prowadzić do konkretnych
powikłań. Może dojść do pooperacyjnych krwawień, wodniaków podtwardówkowych, infekcji, a także
do zapalenia opon mózgowych. Jeżeli podczas zabiegu zostanie zrobiona przetoka to istnieje ryzyko
uszkodzenia nerek i zapalenia wsierdzia [6, 11].

7. Wnioski
Schizencefalia jest ciężką wadą rozwojową OUN, której obraz kliniczny jest niejednorodny.
Charakteryzuje się występowaniem jednostronnych lub obustronnych szczelin w obrębie półkul mózgu.
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Występowaniu szczeliny mózgu mogą towarzyszyć takie anomalie jak agenezja przegrody
przezroczystej, hipoplazja nerwów wzrokowych, czy też drobnozakrętowość. Do przyczyn jej
powstawania zaliczamy zarówno czynniki środowiskowe (infekcyjne, toksyczne, metaboliczne), jak i
genetyczne (mutacje w genach EMX2, Lhx2). Schizencefalia w większości przypadków objawia się
zaburzeniami psychoruchowymi oraz padaczką, która u niektórych pacjentów ma charakter lekooporny.
Uważa się, że obraz kliniczny zależy od rozmiaru, lokalizacji i typu schizencefalii. W diagnostyce
schizencefalii można wykorzystać prenatalne badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową lub
rezonans magnetyczny (tradycyjny- MRI, wewnątrzmaciczny- iuMRI). Metoda diagnostyczna, którą
jest rezonans magnetyczny daje doskonałą wizualizację zmian anatomicznych oraz istoty szarej, która
wyściela szczeliny, a jej występowanie jest charakterystyczne dla schizencefalii. Dzięki występowaniu
istoty szarej wewnątrz szczeliny mózgowia jesteśmy w stanie odróżnić schizencefalię od innych
patologicznych zmian. Ponadto rezonans magnetyczny umożliwia identyfikację towarzyszących jej
anomalii. Postawienie diagnozy prenatalnej schizencefalii jest bardzo przydatne w optymalnym
postępowaniu poporodowym u noworodków z tym schorzeniem i wodogłowiem. Leczenie pacjentów
ze schizencefalią zależy od rozmiaru i lokalizacji szczeliny oraz stopnia niepełnosprawności umysłowej.
Zazwyczaj obejmuje ono rehabilitację, która może być wdrożona już na samym początku i bardzo
rzadko powoduje jakiekolwiek powikłania. U pacjentów ze schizencefalią bardzo często należy leczyć
napady padaczkowe, które są charakterystycznym, bardzo wczesnym objawem. Częściej występują u
pacjentów z obustronną schizencefalią. W przebiegu leczenia opisywanej wyżej jednostki chorobowej
stosuje się także zabiegi operacyjne w przypadku wodogłowia lub podwyższonego ciśnienia
wewnątrzczaszkowego.
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schizencefalia, zaburzenia psychoruchowe, padaczka, TK, MRI
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schizencephaly, psychomotor disorders, epilepsy, CT, MRI
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Abstrakt
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma/RMS) jest złośliwym guzem
pochodzenia mezenchymalnego. Jest to najpowszechniejszy mięsak tkanek miękkich występujący w
dzieciństwie. Rhabdomyosarcoma występuje najczęściej w okolicy głowy i szyi (40%), następnie w
układzie moczowo płciowym (20%) oraz okolicy kończynowej (20%). Pozostałe 20% RMS to inne
lokalizacje.
Najważniejszą częścią procesu diagnostycznego jest pozyskanie odpowiedniej tkanki do diagnostyki
i klasyfikacji histologicznej oraz cytologicznej. Badania obrazowe, takie jak TK i MRI, są przydatne do
określenia lokalizacji nowotworu oraz oceny zaawansowania i obecności przerzutów odległych.
Chirurgia zajmuje główne miejsce w postępowaniu leczniczym RMS. Wykonanie biopsji
chirurgicznej stanowi podstawę czynności diagnostycznej, a operacja guza pierwotnego jest
postępowaniem umożliwiającym kontrolę miejscową. Chemioterapeutyki najczęściej stosowane u
chorych na mięsaka prążkowanokomórkowego to winkrystyna, daktynomycyna i cyklofosfamid (VAC).
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy wymaga skutecznej diagnostyki oraz jak najszybciej
wdrożonego leczenia. Kluczową rolę w procesie diagnostycznym odgrywa biopsja otwarta, podczas
której pobiera się wycinek guza do badania histopatologicznego. Zaleca się leczenie wielodyscyplinarne
w zależności od podtypu histologicznego i lokalizacji pierwotnej, a także stopnia zaawansowania
choroby w momencie rozpoznania i odpowiedzi na leczenie.

English Abstract
Rhabdomyosarcoma / RMS is a malignant tumor of mesenchymal origin. It is the most common soft
tissue sarcoma that occurs in childhood. Rhabdomyosarcoma is most common in the head and neck
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region (40%), followed by the genitourinary system (20%) and the extremities (20%). The remaining
20% of RMS is in other locations.
The most important part of the diagnostic process is obtaining the appropriate tissue for diagnosis
and histological and cytological classification. Imaging tests, such as CT and MRI, are useful in
determining the location of the tumor and assessing the severity and presence of distant metastases.
Surgery is at the fore in the treatment of RMS. Surgical biopsy is the basis of the diagnostic
procedure, and primary tumor surgery is a procedure that enables local control. The chemotherapeutic
agents most commonly used in patients with rhabdomyosarcoma are vincristine, dactinomycin and
cyclophosphamide (VAC).
Rhabdomyosarcoma requires effective diagnosis and treatment as soon as possible. The key role in
the diagnostic process is played by open biopsy, during which a tumor specimen is collected for
histopathological examination. Multidisciplinary treatment is recommended depending on the
histological subtype and primary location, as well as the severity of the disease at diagnosis and response
to treatment.

1. Wprowadzenie
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma/RMS) jest złośliwym guzem
pochodzenia mezenchymalnego, który powstaje z komórek zaangażowanych w linię mięśni
szkieletowych. Jest to najpowszechniejszy mięsak tkanek miękkich występujący w dzieciństwie i
stanowi 3,5% przypadków raka u dzieci w wieku 0–14 lat. W oparciu o prezentację klinicznopatologiczną wyróżnia się trzy zasadnicze typy RMS: typ embrionalny, typ pęcherzykowy i typ
pleomorficzny.

Typ

embrionalny

dzieli

się

na

dwa

specjalne

warianty.

Wariant

wrzecionowatokomórkowy (spindle cell variant), który występuje najczęściej u dzieci w tkankach
miękkich worka mosznowego oraz wariant botryoidny (botryoid variant), który występuje w błonach
śluzowych pęcherza moczowego, przewodów żółciowych i gardła [1]. Gdy w utkaniu
rhabdomyosarcoma występują powiększone, atypowe komórki z hiperchromatycznymi jądrami
mówimy o wariancie anaplastycznym (anaplastic variant). Obecność utkania anaplapstycznego
związana jest z gorszym rokowaniem i może pojawić się w guzach o typie embrionalnym i alweolarnym.
Najczęściej występującą postacią jest RMS zarodkowy (embryonale) stwierdzany u 70-75% chorych,
między innymi u dzieci. Rhabdomyosarcoma pęcherzykowy występuje u 20-25% pacjentów, zarówno
u dzieci jak i dorosłych. Najrzadziej stwierdzanym typem jest RMS wielopostaciowy (pleomorphicum)
stwierdzany u około 5% chorych, głównie dorosłych.
Rhabdomyosarcoma występuje najczęściej w okolicy głowy i szyi (40%), następnie w układzie
moczowo płciowym (20%) oraz okolicy kończynowej (20%). Pozostałe 20% RMS to inne lokalizacje.
Mięśniakomięsak może objawiać się bezbolesnym obrzękiem w mosznie lub kanale pachwinowym i
początkowo może być uważane za przepuklinę, wodniaka lub żylaki powrózka nasiennego. W
zależności od lokalizacji RMS może dawać różne spektrum objawów. Guzy pęcherza powodują
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krwiomocz i niedrożność dróg moczowych. Guzy prostaty mogą powodować efekt masy w miednicy,
co prowadzi do częstego oddawania moczu lub zaparcia, jeśli wystąpi znaczny ucisk pęcherza lub
przewodu pokarmowego. Nowotwory pochwy zwykle pojawiają się u bardzo małych dzieci i prezentują
efekt masy lub krwawienie z pochwy i wydzielinę. RMS okołotrzewnowy ma duże predyspozycje do
rozprzestrzeniania się z węzłów chłonnych do przestrzeni zaotrzewnowej, zwłaszcza u chłopców
powyżej 10 roku życia [2]. Guzy pochwy rzadko rozprzestrzeniają się do regionalnych węzłów
chłonnych. Jeśli rak się rozprzestrzenił, pacjent może odczuwać przewlekły kaszel, ból kości,
powiększenie węzłów chłonnych, osłabienie lub utratę wagi. Najczęstsze miejsca przerzutów RMS to:
płuca (58%), węzły chłonne, wątroba oraz mózg. Pacjenci z przerzutami pierwotnymi do układu
moczowo-płciowego (bez pęcherza i prostaty) mają korzystniejsze wyniki niż pacjenci z przerzutami
guzów pierwotnych w innych lokalizacjach. Przerzuty tylko do płuc dają lepsze rokowanie w
porównaniu z przerzutami w innych miejscach, natomiast dzieci z zajętymi regionalnymi węzłami
chłonnymi mają większe szanse na długoletnie przeżycie w porównaniu z pacjentami bez zajęcia
węzłów chłonnych.
Rokowanie w RMS zależy od lokalizacji guza pierwotnego, wieku, kompletności resekcji, obecności
i liczby miejsc przerzutowych, histologii i biologii komórek nowotworowych. Jednym z
najważniejszych czynników rokowniczych jest typ histologiczny nowotworu. Guzy embrionalne dają
lepsze wyniki leczenia niż guzy pęcherzykowe. Dzieci poniżej 1 roku życia i starsze niż 10 lat rokują
słabiej w porównaniu z dziećmi w wieku 1-9 lat. Złe rokowanie u niemowląt przypisuje się niechęci do
stosowania agresywnej terapii miejscowej z powodu przewidywanej późnej zachorowalności. Ich szpik
kostny jest mniej tolerancyjny na chemioterapię niż u dzieci starszych [3]. Wśród młodzieży częściej
występują niekorzystne cechy guza, m. in. niekorzystna lokalizacja (głównie kończyny), zajęcie
regionalnych węzłów chłonnych i przerzuty, co jest przyczyną złego rokowania.
Miejsca wystąpienia guza pierwotnego zostały sklasyfikowane jako korzystne i niekorzystne. Do
korzystnych miejsc należą: głowa i szyja, oczodół, układ moczowo-płciowy (poza pęcherzem, prostatą
i nerkami) oraz drogi żółciowe. Miejsca niekorzystne obejmują zwykle kończynę, pęcherz i prostatę.
Pod względem cytogenetycznym charakterystyczne dla RMS podtypu embrionalnego są częste
zmiany liczbowe w postaci nabycia chromosomów 2, 6, 7, 8, 12, 13, i 20 oraz zwiększenia ploidii guza.
Badania

cytogenetyczne

wykazały,

że

większość

mięsaków

prążkowanokomórkowych

pęcherzykowych ma translokacje z udziałem genów PAX i FOX01, co prowadzi do powstania genów
fuzyjnych, które przyczyniają się do braku różnicowania i nadmiernej proliferacji komórek
nowotworowych [4]. Jednak około 20% mięsaków prążkowanokomórkowych pęcherzykowych nie ma
translokacji i stwierdzono, że zachowują się podobnie do przypadków embrionalnych. Wykrycie genu
fuzyjnego metodą RT-PCR lub translokacji FOXO1 przez FISH jest obecnie powszechnie stosowane w
diagnostyce molekularnej [5]. Mimo, iż podstawą diagnozy pozostaje badanie histopatologiczne, cechy
cytogenetyczne i molekularne stają się częścią rutynowej analizy RMS, ponieważ determinują nie tylko
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rokowanie, ale także postępowanie i schematy leczenia. Nie ma wyraźnych czynników ryzyka rozwoju
mięsaka prążkowanokomórkowego. Wykazano jedynie, że dzieci z niektórymi rzadkimi, dziedzicznymi
schorzeniami mają nieco większe ryzyko rozwoju RMS. Zaliczamy do nich: zespół Li-Fraumeni, zespół
Beckwitha-Wiedemanna, nerwiakowłókniakowatość, zespół Costello, zespół sercowo-twarzowoskórny.

2. Diagnostyka
Rozpoznanie RMS zwykle przeprowadza się na podstawie bezpośredniej otwartej biopsji.
Odpowiednie są zarówno biopsje otwarte, jak i biopsje igłowe sterowane obrazem (Tru-Cut). Biopsje
endoskopowe są odpowiednie w przypadku guzów pęcherza, prostaty lub pochwy. Należy pobrać
odpowiednią tkankę do stwierdzenia podtypu histologicznego, wykonania immunohistochemii
(Desmin, Vimentin, MyoD1, Myogenin, S100, EMA, LCA, fli1 i Mic2), cytogenetyki i, jeśli to
możliwe, tkanki do biobankowania [6]. Nie zidentyfikowano pomocnych markerów nowotworowych w
surowicy, ułatwiających diagnostykę RMS. Zmiany tułowia i kończyn charakteryzują się dużą
częstością zajęcia węzłów chłonnych, w związku z czym zaleca się obserwację wartowniczych węzłów
chłonnych. Najważniejszą częścią procesu diagnostycznego jest pozyskanie odpowiedniej tkanki do
diagnostyki i klasyfikacji histologicznej oraz cytologicznej. Procedura ta jest zwykle wykonywana przez
otwartą biopsję nacięcia w znieczuleniu ogólnym. Rodzaj biopsji oraz igły (otwarta lub rdzeniowa), nie
wpływa na wynik pobrania. Po postawieniu ostatecznego rozpoznania RMS i określeniu podtypu
histologicznego, o stadium zaawansowania decyduje stopień kompletności resekcji chirurgicznej.
Otwarta biopsja głowy i szyi stanowi zazwyczaj całkowitą resekcję guza. W przypadku jamy brzusznej
i miednicy wystarczy wykonać biopsję gruboigłową metodą radiologii interwencyjnej z pięcioma lub
sześcioma próbkami rdzeniowymi, a miejsce biopsji nie musi być wycinane. Należy pamiętać, że jeśli
guza nie da się usunąć, rozsądniej jest najpierw zastosować chemioterapię, a następnie próbę wycięcia
guza. Uzyskanie ujemnych marginesów, gdy guz jest mniejszy, jest ważniejsze niż wcześniejsza
resekcja.
Wśród badań obrazowych rezonans magnetyczny (MRI) jest preferowany w przypadku guzów
głowy i szyi, guzów przykręgosłupowych, kończyn i pierwotnych guzów układu moczowo-płciowego.
W przypadku guzów klatki piersiowej i jamy brzusznej zalecane jest wykonanie tomografii
komputerowej (CT). MRI czaszkowo-rdzeniowe jest zalecane, jeśli podejrzewa zajęcie opon mózgowordzeniowych. Pierwotne RMS kończyny dolnej i górnej powinny mieć ocenę regionalnych węzłów
chłonnych za pomocą CT/MRI, nawet w klinicznie prawidłowych węzłach chłonnych. Obrazowanie
miejsca pierwotnego należy wykonać (ponownie) po pobraniu chirurgicznym biopsji, jeśli usunięto
znaczną objętość. Do oceny przerzutów do płuc zaleca się wykonanie tomografii komputerowej klatki
piersiowej (bez kontrastu) [6]. Istnieją dowody naukowe sugerujące, że badanie PET-CT może być
dokładniejsze niż konwencjonalne obrazowanie w ocenie zaawansowania dzieci z RMS. PET-CT może
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zwiększyć dokładność wstępnej oceny zaawansowania i jest bardziej czuły w wykrywaniu zajęcia
węzłów chłonnych i odległych przerzutów.

2.1. Stratyfikacja ryzyka
Stratyfikacja ryzyka RMS jest stosunkowo złożona i obejmuje trzyetapowy proces:
•

Przypisanie stadium: TNM (guz, węzeł, klasyfikacja przerzutów nowotworów złośliwych),

system oceny stopnia zaawansowania przed leczeniem.
•

Grupa chirurgiczno-patologiczna (grupa kliniczna IRS): na podstawie stanu po resekcji/biopsji

chirurgicznej.
•

Przypisanie grupy ryzyka: Na podstawie stadium, grupy i histologii.

Stopień zaawansowania przed leczeniem dla RMS jest wykonywany w celu stratyfikacji rozległości
choroby dla różnych schematów leczenia, a także w celu porównania wyników. Klasyfikacja ta stanowi
modyfikację systemu oceny stopnia zaawansowania guza, węzłów chłonnych oraz przerzutów (TNM) i
opiera się na umiejscowieniu guza pierwotnego, wielkości guza pierwotnego, klinicznym stanie węzłów
regionalnych i rozsiewie odległym. Rozmiar przed leczeniem określa się za pomocą pomiaru
zewnętrznego lub MRI/CT, w zależności od lokalizacji anatomicznej. System grupowania klinicznego
opracowany przez IRS (Intergroup Rhabdomyosarcoma Study) opiera się na wynikach przed leczeniem
i podjętymi operacjami. Jej podstawowym założeniem jest to, że całkowite usunięcie guza w
pierwotnym miejscu daje największe szanse na wyleczenie i stratyfikuje pacjentów ze względu na ich
resekcyjność. Przydział do grupy opiera się na wynikach śródoperacyjnych oraz pooperacyjnym stanie
patologicznym i obejmuje głównie ostateczną weryfikację patologiczną marginesów, resztkowego guza,
zajęcia węzłów i badanie cytologiczne płynu opłucnowego i otrzewnowego.
Podklasyfikacja molekularna w RMS może być przydatna do potwierdzenia diagnostycznego,
przypisania terapii i przewidywania wyniku leczenia [7].

3. Leczenie
Optymalne postępowanie w przypadku mięsaka prążkowanokomórkowego wymaga ustalenia
prawidłowego rozpoznania patologicznego, podtypu histologicznego, miejsca pierwotnego, rozległości
choroby (stadium) i zakresu resekcji (grupa) [8]. W zależności od protokołu leczenie RMS wymaga
połączenia w różnej sekwencji chirurgii, radioterapii i chemioterapii. Leczenie powinno być
podejmowane w wyspecjalizowanych ośrodkach onkologii dziecięcej, w których istnieją
multidyscyplinarne zespoły z doświadczeniem w leczeniu guzów tego rodzaju. Wszystkim pacjentom z
RMS należy podawać chemioterapię systemową w połączeniu z terapią miejscową. Terapia lokalna
musi być zindywidualizowana w oparciu o dostępną wiedzę. Może to być zabieg chirurgiczny,
radioterapia lub połączenie obu tych metod, aby zmaksymalizować miejscową kontrolę guza. Pierwotną
resekcję chirurgiczną można wykonać przed chemioterapią, jeśli nie powoduje ona istotnego
upośledzenia czynnościowego, dysfunkcji narządu lub oszpecenia. Powinna być ona podjęta tylko

70

Medycyna w XXI wieku
wtedy, gdy guz zostanie uznany za nadający się do resekcji, z ujemnymi marginesami. U niektórych
pacjentów z początkowo nieoperacyjnym guzem można wykonać opóźnione pierwotne wycięcie - w
celu usunięcia guza resztkowego. Jest to szczególnie zalecane, gdy istnieje prawdopodobieństwo
zmniejszenia dawki promieniowania, co znacznie ograniczyłoby późne działania niepożądane.
Chirurgia zajmuje główne miejsce w postępowaniu leczniczym RMS. Wykonanie biopsji
chirurgicznej stanowi podstawę czynności diagnostycznej, a operacja guza pierwotnego jest
postępowaniem umożliwiającym kontrolę miejscową. Podstawą jest radykalne wycięcie zmiany
pierwotnej (ewentualnie z marginesem R1). Tak zwany „debulking” zmiany pierwotnej jest
niewskazany (z wyjątkiem RMS embryonale przestrzeni zaotrzewnowej), dlatego najczęściej do
operacji kwalifikowani są chorzy z lokalizacją nowotworu na kończynie i tułowiu. Przy początkowo
nieoperacyjnej zmianie pierwotnej zastosowanie chemioterapii i/lub radioterapii może spowodować
zmniejszenie nowotworu i doprowadzić do sytuacji, w której możliwe jest wykonanie operacji
radykalnej.
Radioterapia jest bardzo skuteczną metodą leczenia, stosowaną zarówno w leczeniu ogniska
pierwotnego jak i zmian przerzutowych. W przypadku zmian pierwotnych stosowana jest po operacji, a
w przypadku zmian dużych, nieoperacyjnych, położonych w okolicy gałki ocznej lub pochwy/przepony
moczowo-płciowej jest to jedyna metoda leczenia miejscowego.
Chemioterapię w przypadku mięsaka prążkowanokomórkowego podaje się we wstrzyknięciu
dożylnym. Chemioterapeutyki najczęściej stosowane u chorych na mięsaka prążkowanokomórkowego
to winkrystyna, daktynomycyna i cyklofosfamid. Ta kombinacja leków jest często nazywana VAC.
Najczęściej stosowane schematy objmujące winkrystynę i daktynomycynę, są łączone ze środkiem
alkilującym, cyklofosfamidem lub ifosfamidem. Ponieważ przeżycie chorych na RMS niskiego ryzyka
wynosi około 90%, obecne badania w grupie onkologicznej dzieci dla pacjentów niskiego ryzyka
obejmują zmniejszenie dawki radioterapii i chemioterapii w celu zminimalizowania długoterminowych
skutków ubocznych, takich jak dysfunkcja pęcherza i nowotwory wtórne. W RMS o średnim ryzyku
zalecana chemioterapia zmieniła się z proponowanego wcześniej schematu: winkrystyna,
aktynomycyna i cyklofosfamid, na polecany obecnie irynotekan [9]. Skutki uboczne chemioterapii
zależą od cech osobniczych i stosowanej dawki. Mogą jednak obejmować zmęczenie, ryzyko infekcji,
nudności i wymioty, wypadanie włosów, utratę apetytu i biegunkę.
Terapie celowane zrewolucjonizowały leczenie raka. Jednak w przypadku mięsaka pęcherzykowego
(ARMS) i zarodkowego mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego (ERMS) ich postęp jest
opóźniony. Możliwa jest terapia celowana, skierowana na receptor insulinopodobnego czynnika
wzrostu 1 (IGF1R), który jest jednym z nielicznych skutecznych leków stosowanych w tych chorobach
[10]. Jednak efekty kliniczne występują tylko u niewielkiej podgrupy pacjentów i często są krótkotrwałe
ze względu na oporność na leczenie. Racjonalny dobór leczenia skojarzonego obejmującego wiele
terapii celowanych lub terapie celowane z chemioterapią może hipotetycznie obejść mechanizmy
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oporności na leczenie i zwiększyć skuteczność kliniczną. Ponadto odpowiedni dobór leczenia
biologicznego umożliwia zredukowanie wysokich dawek chemioterapii, co ogranicza jej działania
niepożądane.

4.

Podsumowanie
Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy to najczęstszy guz tkanek miękkich u dzieci, dlatego

wymaga on skutecznej diagnostyki oraz jak najszybciej wdrożonego leczenia. Kluczową rolę w procesie
diagnostycznym odgrywa biopsja otwarta, podczas której pobiera się wycinek guza do badania
histopatologicznego. Następnie, określenie podtypu histologicznego RMS umożliwia zakwalifikowanie
dziecka do odpowiedniej grupy ryzyka i w związku z tym doboru odpowiedniego leczenia. Badania
obrazowe, takie jak TK i MRI są przydatne do określenia lokalizacji nowotworu oraz oceny
zaawansowania i obecności przerzutów odległych.
Zaleca się leczenie wielodyscyplinarne w zależności od podtypu histologicznego, lokalizacji
pierwotnej, stopnia zaawansowania choroby w momencie rozpoznania odpowiedzi na leczenie. RMS to
złożony nowotwór wrażliwy na chemio-radioterapię, który wymaga interdyscyplinarnej opieki. Ze
względu na rzadkie występowanie RMS, wszyscy pacjenci powinni być objęci leczeniem opartym na
specjalnym protokole. Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu leczenia chemioterapią bądź
radioterapią, dlatego dawkę i rodzaj terapii należy dobierać indywidualnie. Najskuteczniejszą metodę w
eliminacji guza stanowi nadal resekcja chirurgiczna.
Prawidłowa i szybka diagnostyka wraz ze skuteczną metodą leczenia zwiększają szanse przeżycia u
dzieci i zmniejszają ryzyko nawrotu nowotworu.
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Abstrakt
Rak gruczołu krokowego jest drugim co do częstości występowania nowotworem u mężczyzn w
Polsce. Najczęściej chorują na niego mężczyźni po 65 roku życia. Do istotnych czynników ryzyka
zaliczamy: podeszły wiek, czynniki genetyczne oraz przynależność rasową. Obecnie główne metody
leczenia tego nowotworu to prostatektomia, radioterapia (napromienianie wiązką zewnętrzną,
brachyterapia) oraz hormonoterapia.
Celem pracy jest przedstawienie procedury wykorzystywanej w leczeniu raka gruczołu krokowego,
która zyskuje coraz większą popularność ze względu na wysoką skuteczność i niskie ryzyko powikłań.
Metodę badawczą stanowi przegląd dostępnego piśmiennictwa wyszukanego w bazie Pubmed.
Metoda HIFU (high-intensity focused ultrasound) Focal One wykorzystuje skupione fale
ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości do niszczenia tkanki nowotworowej. Poprzez intensywność
fal oraz skupienie wiązki ultradźwięków w jednym punkcie HIFU pozwala na odkładanie dużej ilości
energii w docelowej tkance, co powoduje jej zniszczenie poprzez rozerwanie komórek i martwicę
koagulacyjną. Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie badań obrazowych w celu zlokalizowania
ogniska nowotworowego.
Przedstawiona metoda niewątpliwie jest szansą na wyleczenie chorujących na raka prostaty.
Umożliwia leczenie pacjentów, którzy nie kwalifikują się do prostatektomii radykalnej ze względu na
wiek, obciążenia internistyczne oraz nie akceptują powikłań związanych z radykalnym zabiegiem
chirurgicznym.

English Abstract
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Prostate cancer is the second most common cancer in men in Poland. Men over 65 suffer from it
most often. Important risk factors include: old age, genetic factors and race. Currently, the main methods
of treatment of this cancer are prostatectomy, radiotherapy (external beam irradiation, brachytherapy)
and hormone therapy.
The aim of the study is to present a procedure used in the treatment of prostate cancer, which is
gaining more and more popularity due to its high efficiency and low risk of complications. The research
method is a review of the available literature found in the Pubmed database.
HIFU (high-intensity focused ultrasound) method Focal One uses high-frequency focused ultrasound
waves to destroy neoplastic tissue. Due to the intensity of the waves and the concentration of the
ultrasound beam at one point, HIFU allows the deposition of a large amount of energy in the target
tissue, which causes its destruction through cell disruption and coagulation necrosis. Before the
procedure, it is necessary to perform imaging tests to locate the neoplastic focus.
The presented method is undoubtedly a chance to cure prostate cancer patients. It enables the
treatment of patients who do not qualify for radical prostatectomy due to their age, internal burden, and
do not accept complications associated with radical surgery.

1. Wprowadzenie
Rak gruczołu krokowego (prostaty) jest drugim co do częstości nowotworem występującym u
mężczyzn, ustępującym w tej klasyfikacji jedynie rakowi płuca. Jest to choroba występująca głównie u
starszych mężczyzn - 6 na 10 przypadków diagnozowanych jest w wieku powyżej 65 roku życia,
podczas gdy średni wiek postawienia diagnozy wynosi 66 lat [1]. Wraz ze starzeniem się populacji
wskaźnik ten prawdopodobnie będzie rósł [2]. Jeszcze większą częstość występowania tego nowotworu
stwierdzono w badaniach sekcyjnych, ponieważ ujawniają one utajoną część przypadków - będących w
bardzo wczesnym stadium. Ze względu na długi okres przedkliniczny prawdopodobnie nigdy nie
uległyby one manifestacji, ponieważ część mężczyzn umiera wcześniej, z innych przyczyn niż rak
stercza [3, 4]. Większość mężczyzn chorujących na raka prostaty, nie umiera z jego powodu, ponieważ
albo żyją z bardzo powoli rosnącym guzem, albo są poddawani stale ulepszanemu i coraz
skuteczniejszemu leczeniu. Śmierć z powodu raka gruczołu krokowego występuje głównie z powodu
przerzutów, gdy komórki rakowe rozprzestrzeniają się na inne obszary ciała, w tym do węzłów
chłonnych miednicy i zaotrzewnowych, rdzenia kręgowego, pęcherza, odbytnicy, kości i mózgu [1].
Większość zachorowań (70%) obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych tj. Australii, krajach
Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Północnej [5].
Około ¾ przypadków tego raka jest wykrywanych w stadium bezobjawowym, ograniczonym do
narządu. Wczesny rak stercza zwykle nie daje żadnych objawów. Jeśli nowotwór gruczołu krokowego
powoduje objawy, są one podobne do objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.
Zaliczamy do nich: objawy dyzuryczne (bolesne oddawanie moczu, uczucie pieczenia w cewce
moczowej, stałe parcie na mocz, trudności w rozpoczęciu mikcji), nykturię, ból w podbrzuszu i kroczu,
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sporadyczny krwiomocz oraz zatrzymanie moczu. W badaniu fizykalnym największe znaczenie ma
badanie palcem przez odbytnicę. Może ono wykazać wyczuwalny guzek w gruczole krokowym,
nadmierną twardość gruczołu i naciek nowotworowy obejmujący kości. Typowo zmiany występują w
tylnych i bocznych częściach stercza oraz manifestują się jako niesymetryczne zgrubienia lub guzki.
Prawie wszystkie raki prostaty (ok. 95%) to gruczolakoraki. Nowotwory te rozwijają się z komórek
gruczołów (komórek, które wytwarzają płyn prostaty, który jest wydzielany do nasienia). Do innych
rodzajów raka, które mogą występować w prostacie zaliczamy: raki drobnokomórkowe, guzy
neuroendokrynne (inne niż raki drobnokomórkowe), raki z komórek przejściowych oraz mięsaki [2].

2. Diagnostyka
Do podstawowych metod diagnostycznych służących rozpoznaniu raka prostaty zaliczamy
oznaczanie poziomu PSA, zastosowanie USG przezodbytniczego oraz biopsję prostaty. Każda z tych
metod

diagnostycznych

może

być

pomocna

w

identyfikacji

niektórych

nowotworów.

Prawdopodobieństwo prawidłowego rozpoznania nowotworu zwiększa się przy użyciu kilku metod
diagnostycznych. Testy te służą również do określania stopnia zaawansowania guza oraz pośrednio do
określania rokowania i wyleczalności [6].

2.1. PSA (Prostate Specific Antigen)
Rak prostaty to nowotwór złośliwy powszechny na całym świecie. Częstość rozpoznawania tego
nowotworu wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach, głównie za sprawą bardziej powszechnego
stosowania testów przesiewowych na antygen swoisty dla prostaty (PSA). W tym czasie wskaźniki
śmiertelności z powodu raka prostaty pozostawały na względnie stałym poziomie. Mężczyźni z rakiem
prostaty na ogół prezentują typowe objawy (nykturia i słaby strumień moczu, zaburzenia erekcji,
widoczny krwiomocz) w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, chociaż niektóre diagnozy są
stawiane u bezobjawowych mężczyzn poddawanych przesiewowemu badaniu PSA. Poziom PSA może
być podwyższony i dostarczać wyników fałszywie dodatnich również w innych stanach chorobowych,
takich jak w tym łagodny przerost gruczołu krokowego (BPH) oraz zapalenie gruczołu krokowego.
Ponadto może wzrastać w czasie wytrysku i ćwiczeń. PSA może znajdować się w prawidłowym zakresie
nawet u 25% mężczyzn z rakiem prostaty [7]. U tych mężczyzn oznaczenie tego antygenu da wyniki
fałszywie ujemne.

2.2. USG przezodbytnicze (TRUS - transrectal ultrasound)
TRUS obejmuje ultrasonografię przezodbytniczą w celu uzyskania obrazów z obszarów, z których
pobrana ma zostać biopsja. TRUS może nie wykryć w sposób wiarygodny wszystkich obszarów
dotkniętych rakiem prostaty. USG z opcją koloru dopplera to udoskonalona technologia wykrywania
raka prostaty poprzez pomiar przepływu krwi w gruczole, co może dokładniej wskazywać obszary, które
należy wybrać do biopsji. Technologia ta została dodatkowo ulepszona poprzez zastosowanie środka
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kontrastowego, który może być użyty do wzmocnienia obrazów ultrasonograficznych. Kombinacje tych
technologii można wykorzystać do lepszego wykrywania, które obejmuje połączenie MRI z biopsjami
pod kontrolą TRUS [8].

2.3. Biopsja
Obecnie złotym standardem w diagnostyce raka gruczołu krokowego jest biopsja gruczołu
krokowego, zwykle z dostępu przezodbytniczego (TRUS) lub przez-kroczowego pod kontrolą USG.
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej podejrzewający raka prostaty po ocenie pacjenta lub
stwierdzeniu podwyższonego wyniku PSA, powinni skierować chorego do lokalnej placówki
urologicznej, w celu wykonania badań diagnostycznych. Następnie pobiera się kilka wycinków, z
różnych regionów gruczołu krokowego, i wysyła do analizy histologicznej. Takie podejście ma również
pewne ograniczenia. Może ono prowadzić do pominięcia niektórych istotnych klinicznie raków prostaty
i wykrycia niektórych nieistotnych klinicznie raków. Problemem są również częste powikłania podczas
biopsji, takie jak krwiomocz, hematospermia czy zakażenia.

3. Leczenie
Leczenie raka prostaty obecnie obejmuje kilka różnych propozycji terapeutycznych. Jedną z
głównych metod stanowią techniki chirurgiczne, które są stale ulepszane. Ich celem jest usunięcie
wszystkich tkanek nowotworowych przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powikłań i skutków
ubocznych wynikających z operacji. Równie popularną metodę stanowi radioterapia, która w ostatnich
latach znacznie się rozwinęła, a nowe technologie pozwalają na dostarczenie promieniowania
precyzyjnie do tkanki guza. Do technik tych zaliczamy radioterapię konformalną (CRT), radioterapię z
modulacją intensywności (IMRT) i promieniowanie wiązką protonów.
Niesteroidowa monoterapia antyandrogenami jest tak samo skuteczna jak kastracja w leczeniu
miejscowo zaawansowanego raka prostaty, oferując korzyści w zakresie jakości życia. Uzupełniające
leczenie hormonalne jest w stanie opóźnić progresję choroby na każdym etapie [9]. Kolejną opcję
terapeutyczną stanowi chemioterapia. Zazwyczaj zawiera ona taksol w postaci paklitakselu lub
docetakselu i kabazytakselu, które są ukierunkowane na układ mikrotubul szybko proliferujących
komórek rakowych. Do coraz częściej używanej i prężnie rozwijającej się dziedziny w leczeniu
nowotworów zaliczamy terapię immunologicznymi inhibitorami punktów kontrolnych. Są one
stosowane w celu zapobiegania osłabieniu układu odpornościowego przez komórki rakowe. Obejmują
leki takie jak pembrolizumab i niwolumab, które są ukierunkowane na białko punktu kontrolnego układu
odpornościowego PD-1 oraz lipilimumab, którego celem jest białko punktu kontrolnego CTLA-4 na
niektórych komórkach odpornościowych.

4. Cel pracy
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Celem pracy jest przedstawienie doniesień dotyczących procedury HIFU Focal One, która zyskuje
coraz większą popularność ze względu na wysoką skuteczność i niskie ryzyko powikłań.

5. Materiał i metoda
Metodę badawczą stanowi przegląd dostępnego piśmiennictwa wyszukanego w bazie Pubmed.

6. Metoda HIFU Focal One
Metoda HIFU (high‐intensity focused ultrasound), czyli zogniskowana ultrasonografia o wysokiej
intensywności (HIFU) to małoinwazyjna technika ablacyjna, stosowana miejscowo w leczeniu
podstawowym lub ratunkowym raka prostaty [10]. Terapia znalazła zastosowanie także w leczeniu
mięśniaków macicy oraz przerzutów do kości [11]. Pierwszymi urządzeniami stosowanymi do
wykonywania zabiegu leczenia raka prostaty były: Sonablate – Focus Surgery Inc. oraz Ablatherm –
EDAP-TMS SA. Obecnie najnowszym używanym sprzętem jest system Hifu Focal One. Wykorzystuje
on skupione fale ultradźwiękowe do termicznej ablacji części tkanki znajdującej się w miejscu
poddawanym zabiegowi. Fale o dużej mocy są wysyłane za pomocą przezodbytniczego ceramicznego
przetwornika piezoelektrycznego, który powoduje koagulacyjną martwicę gruczołu krokowego poprzez
działanie termiczne, mechaniczne i kawitacyjne [12, 13]. Częstotliwości stosowane w terapii HIFU
obejmują zakres 3–4 MHz. Natężenie przyjmuje wartości od 1300 do 2200 W/cm 3 i zależy od
częstotliwości ultradźwięków. Podczas zabiegu temperatura osiąga wartość ponad 80°C. Efekt
termiczny jest wywoływany przez pochłanianie energii ultradźwięków przez tkankę i przemianę jej w
ciepło.

Warstwy tkanki poza obszarem poddanym termicznej ablacji

pozostają nienaruszone.

Urządzenie posiada wbudowany system chłodzenia, przez co procedura nie prowadzi uszkodzenia błony
śluzowej. Nie dochodzi również do krwawień oraz pooperacyjnych incydentów zatorowozakrzepowych [10, 14]. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym. W trakcie
jego trwania można modyfikować częstotliwość ultradźwięków, czas trwania ablacji oraz długość
przerw pomiędzy dawkami wiązek ultradźwięków. Badane są różne technologie diagnostyczne, w celu
bardziej precyzyjnego lokalizowania ognisk raka. Są to m. in. fuzja obrazów (picture fusion),
wieloparametrowy rezonans magnetyczny, TRUS o wysokiej rozdzielczości, ultrasonografia ze
wzmocnieniem kontrastowym, elastografia i USG doppler [15]. Jednak ze względu na zwiększoną
zawartość gadolinu rezonans magnetyczny jest uważany za złoty standard oceny skuteczności HIFU.
Leczenie metodą HIFU jest wskazane dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do operacji ze względu
na wiek, ogólny stan zdrowia, współistniejące choroby lub brak zgody na radykalną prostatektomię [16].
Natomiast przeciwwskazaniami do stosowania urządzenia HIFU jest uszkodzenie ściany odbytnicy,
spowodowane wcześniejszymi terapiami doodbytniczymi oraz brak, lub niewielka odbytnica [17].

7. Zalety i wady
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Decyzja pacjenta o konkretnej opcji terapeutycznej w zlokalizowanym raku gruczołu krokowego
opiera się głównie na spektrum skutków ubocznych, ponieważ śmiertelność specyficzna dla raka
gruczołu krokowego jest niska, niezależnie od rodzaju leczenia. Skutki uboczne po radioterapii
obejmują objawy ze strony dolnych dróg moczowych podczas oddawania moczu, dysfunkcję jelit,
dysfunkcję seksualną i wtórne nowotwory. Po radykalnej prostatektomii najistotniejszymi skutkami
ubocznymi są nietrzymanie moczu i zaburzenia seksualne [18]. Zmiana z radykalnych opcji na metody
leczenia oszczędzającego narząd ma na celu ograniczenie niepożądanych skutków ubocznych układu
moczowo-płciowego, a także poprawę ogólnej jakości życia. Pacjenci leczeni HIFU z powodu
zlokalizowanego raka gruczołu krokowego doświadczają raczej niskiego odsetka powikłań
pooperacyjnych i utrzymują lepszą jakość życia (QoL,) niż pacjenci po leczeniu radykalnym [19].
Pierwsze wyniki z krótkoterminowej obserwacji pacjentów leczonych najnowszym urządzeniem HIFU
wykazały lepszą przeżywalność przy dobrym zachowaniu trzymania moczu i potencji [20]. Główne
zalety HIFU można podsumować jako niską lub nieistotną późną toksyczność wobec odbytnicy lub
pęcherza oraz możliwość ponownego leczenia [21]. Kluczowym ograniczeniem ogniskowej HIFU jest
brak niezawodnego narzędzia do pomiaru efektu leczenia podczas zabiegu. Z kolei brak monitorowania
w czasie rzeczywistym podczas leczenia może prowadzić do niecałkowitej ablacji, którą obecnie
obserwuje się nawet u 1 na 10 mężczyzn leczonych ogniskową HIFU. Ci pacjenci wymagają
dodatkowego leczenia w miejscu docelowym w pierwszym roku po terapii [22]. W przypadku terapii
ratunkowej (ang. Salvage) HIFU jest zalecaną opcją leczenia choroby pierwotnej, lub leczenia wznowy
miejscowej po nieskutecznym zastosowaniu radioterapii wiązką zewnętrzną [23].

8.

Wnioski
Metoda HIFU Focal One już teraz daje duże szanse na wyleczenie pacjentów chorujących na raka

prostaty, zwłaszcza dla tych którzy nie kwalifikują się do prostatektomii radykalnej ze względu na wiek,
obciążenia internistyczne oraz u których wystąpił nawrót choroby po nieudanej radioterapii. Potrzeba
jednak dalszych badań z dłuższym okresem obserwacji, które pozwolą na dokładne

określenie

skuteczności tej nowej metody leczenia. Obecnie możemy stwierdzić, że przewaga zalet , w tym
niewielka ilość powikłań po zabiegu korzystnie przemawiają za powszechnym stosowaniem tej metody.

Słowa kluczowe:
zogniskowane ultradźwięki, leczenie nieoperacyjne, rak prostaty

Keywords:
HIFU, HIFU Focal One, non-surgical treatment, prostate cancer
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Abstrakt
Miażdżyca jest chorobą przewlekłą oraz jedną z najczęściej diagnozowanych zmian w obrębie
naczyń tętniczych. Obecność blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych istotnie zwiększa ryzyko
rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i udaru mózgu. Wczesne wykrycie zmian i
zastosowanie odpowiedniej profilaktyki mogą skutecznie uchronić pacjenta przed poważnymi
następstwami choroby miażdżycowej. Do oceny naczyń wykorzystuje się dostępne metody diagnostyki
obrazowej w tym ultrasonografię tętnic szyjnych.
Materiały i metody: W oparciu o dostępne w bazie „PubMed” publikacje opracowano temat zmian
miażdżycowych w obrębie tętnic szyjnych.
Wyniki: Badanie USG jest metodą z wyboru w obrazowaniu tętnic szyjnych. Badanie umożliwia
dokładną ocenę morfologii ścian tętnic, parametrów przepływu krwi oraz uwidacznia istniejące już
blaszki miażdżycowe. Na podstawie obrazu tętnic szyjnych specjalista może określić ryzyko
wystąpienia CVD i skierować pacjenta na dobrane indywidualnie leczenie. Oprócz wyników badań
obrazowych należy wziąć pod uwagę pozostałe czynniki ryzyka.
Wnioski: Aby znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i
udaru mózgu, należy wziąć pod uwagę modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki ryzyka oraz
uzupełnić zebrane informacje o wyniki badań obrazowych. Szybka i pełna diagnostyka umożliwia
podjęcie odpowiednich kroków terapeutycznych z najwyższą korzyścią dla chorego.

English Abstract
Atherosclerosis is a chronic disease and one of the most frequently diagnosed arterial lesions. The
presence of atherosclerotic plaque in the carotid arteries significantly increases the risk of cardiovascular
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disease (CVD) and stroke. Early detection of changes and application of appropriate prophylaxis can
effectively protect the patient from serious consequences of atherosclerotic disease. Available diagnostic
imaging methods including carotid artery ultrasonography are used to assess the vessels.
Materials and methods: The topic of atherosclerotic lesions in the carotid arteries was developed
based on the publications available in the "PubMed" database.
Results: Ultrasound examination is the method of choice in imaging the carotid arteries. The
examination allows for an accurate assessment of the morphology of the arterial walls, blood flow
parameters and visualization of already existing atherosclerotic plaques. Based on the image of the
carotid arteries, the specialist can determine the risk of CVD and direct the patient to individually
tailored treatment. In addition to the imaging findings, other risk factors.
Conclusions: To significantly reduce the risk of cardiovascular disease and stroke, modifiable and
non-modifiable risk factors should be considered and the collected information should be supplemented
with imaging findings. Prompt and complete diagnosis enables appropriate therapeutic steps to be taken
with the highest benefit for the patient.

1. Wstęp
Choroby układu sercowo-naczyniowego (ang. cardiovascular diseases-CVD) to heterogenna grupa
chorób, które zwykle rozwijając się latami, nie przejawiają niepokojących objawów klinicznych. CVD
są przyczyną śmierci milionów pacjentów rocznie. Według autorów artykułu z 2018 roku blisko 49%
śmiertelności w Europie przypisuje się chorobom układu sercowo-naczyniowego [1]. Jedną z
powszechnie podawanych przyczyn rozwoju CVD jest miażdżyca.
Również udar mózgu, zgodnie z doniesieniami WHO, obok chorób układu sercowo-naczyniowego,
jest jedną z wiodących przyczyn zgonów na świecie. Jego najczęściej występującym typem jest udar
niedokrwienny [2, 3]. W obliczu wysokiej śmiertelności zarówno CVD jak i udaru, współczesna
medycyna kładzie istotny nacisk na profilaktykę i zrównoważony tryb życia, skutecznie minimalizujący
ryzyko wystąpienia choroby. Co ciekawe, badanie opublikowane w 2018 roku pokazało, że choć
społeczeństwo świadome jest jak poważną chorobą jest udar, to poziom wiedzy na temat dostępnych
metod leczenia jest dość niski [4].
Tętnica szyjna wspólna oraz jej rozwidlenia należą do najistotniejszych dla ludzkiego ciała naczyń
krwionośnych, między innymi ze względu na zaopatrywane przez nie narządy (w tym swoiste centrum
dowodzenia organizmu, czyli mózg). Między prawą a lewą tętnicą szyjną wspólną występują pewne
różnice anatomiczne. Prawe naczynie stanowi jedną z gałęzi pnia ramienno-głowowego, natomiast
lewa tętnica szyjna wspólna odchodzi bezpośrednio z łuku aorty. Tętnica szyjna wspólna kończy się
rozwidleniem na dwie tętnice: szyjną wewnętrzną i szyjną zewnętrzną, które zaopatrują w krew głowę i
szyję [5].
Znajomość anatomii tętnic szyjnych pozwala na prawidłowe odczytanie obrazu uzyskanego w
badaniu ultrasonograficznym. Różnicując tętnicę szyjną wewnętrzną od tętnicy szyjnej zewnętrznej
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uwzględnia się średnicę, położenie, występowanie gałęzi bocznych oraz widmo przepływu kwi w
naczyniach. Tętnica szyjna wewnętrzna jest naczyniem o większej średnicy, nie posiada odgałęzień (w
przeciwieństwie do tętnicy szyjnej zewnętrznej), ma niskooporowe widmo oraz zlokalizowana jest do
tyłu i bocznie. Z kolei tętnica szyjna zewnętrzna położona jest do przodu i przyśrodkowo [6]. Elementem
tętnicy szyjnej wewnętrznej jest również znajdująca się nieco nad rozwidleniem opuszka- ogniskowo
poszerzony fragment naczynia [7]. Na lokalizację blaszek miażdżycowych w tętnicach istotnie wpływa
charakterystyka przepływu krwi, którą z kolei w znaczącym stopniu określa budowa naczyń tętniczych.
Naprężenie ścinające- jedna z głównych sił biomechanicznych działających na powierzchni ściany
tętnicy jest istotnym czynnikiem determinującym lokalizację powstania zmiany miażdżycowej. Do
tworzenia blaszki dochodzi głównie w strefach ściany naczynia narażonych na oddziaływanie małych
naprężeń ścinających[8]. Takim miejscem jest właśnie opuszka tętnicy szyjnej wewnętrznej- stąd
wysokie prawdopodobieństwo tworzenia się blaszki miażdżycowej w jej obrębie [7].

2. Materiały i metody
Dokonano przeglądu literatury korzystając z zasobów bazy „PubMed”. Na podstawie aktualnych
doniesień i najnowszych artykułów, przedstawiono istotne informacje związane z tematyką zmian o
podłożu miażdżycowym w obrębie tętnic szyjnych. Uwzględniono również dostępne do oceny
naczyń metody diagnostyki obrazowej, możliwe powikłania związane z omówionymi zmianami w
tętnicach oraz elementy profilaktyki udarów i chorób układu sercowo- naczyniowego. W trakcie
przeglądu

dostępnych

materiałów

w

wyszukiwarce

zastosowano

następujące

hasła: carotid atherosclerosis, stroke, carotid artery ultrasound, cardiovascular disease.

Zebrane

publikacje, na których opiera się niniejsza praca, to doniesienia z ostatnich lat, przy czym zdecydowana
większość artykułów pochodzi z roku 2020.

3. Wyniki i dyskusja
Choroba miażdżycowa to nadal aktualny temat, obecny zarówno w najnowszych doniesieniach
naukowych jak i licznych kampaniach prozdrowotnych. Istotą choroby jest przewlekły stan zapalny
angażujący szereg komórek i cytokin, który ostatecznie prowadzi do powstania blaszki miażdżycowej.
Rozwój choroby może rozpocząć się już w młodym wieku i przez wiele lat nie dawać wyraźnych
objawów klinicznych [9,10]. Z obecnością blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych kojarzony jest
niemal co czwarty udar niedokrwienny. Skala problemu jest zatem ogromna, a podjęcie odpowiednich
działań ze strony pacjentów i lekarzy na rzecz obniżenia czynników ryzyka rozwoju miażdżycykonieczne [11].
W skutecznej profilaktyce CVD i udaru mózgu podstawową wiedzą jest znajomość czynników
ryzyka. Wiek, płeć czy pochodzenie etniczne w znacznym stopniu determinują wysokość ryzyka, są to
jednak czynniki nie podlegające modyfikacji. Odrębną grupę stanowią elementy stylu życia, na które
pacjent ma realny wpływ i może je modyfikować. Zmiana diety w kierunku odpowiedniego jej
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zbilansowania, zwiększenie aktywności fizycznej, rezygnacja z używek takich jak alkohol i papierosy,
rozpoczęcie w razie potrzeby skutecznego leczenia cukrzycy typu 2 czy nadciśnienia to działania, które
każdy pacjent może wdrożyć i tym samym zminimalizować ryzyko zachorowania [3]. Biorąc pod
uwagę publikację, która sugeruje, że blisko 90% udarów jest powiązane z modyfikowalnymi
czynnikami ryzyka długofalowa zmiana stylu życia jest tym bardziej istotna. Predykcja możliwych
incydentów sercowo-naczyniowych opiera się w dużej mierze na ocenie wymienionych powyżej
czynników, jest to jednak wartość szacunkowa, dostarczająca informacji o możliwych CVD w
ograniczonym zakresie [12]. Swoją znaczącą rolę w profilaktyce zajmuje zatem diagnostyka obrazowa.
Metody nieinwazyjne, ekonomicznie korzystne i bezbolesne- takie jak ultrasonografia, pozwalają na
dokładną ocenę tętnic szyjnych.
W badaniu ultrasonograficznym lekarz otrzymuje zarówno morfologiczny, jak i hemodynamiczny
obraz stanu tętnic szyjnych pacjenta. USG jest metodą bezbolesną, nieinwazyjną, coraz częściej
wykorzystywaną przez szereg specjalizacji medycznych. Dostępność metody rozszerzyło również
wprowadzenie przenośnych aparatów ultrasonograficznych, możliwe dzięki ciągle trwającemu
postępowi technologicznemu. Wraz z rozpowszechnieniem ultrasonografii, wzrosło zapotrzebowanie
na wykwalifikowany personel medyczny, który będzie umiejętnie czerpał z możliwości jakie daje ta
metoda diagnostyczna [13]. Niektórzy autorzy uważają, że podobieństwo budowy i funkcji
naczynioruchowej pozwala uznać wyniki badania tętnic szyjnych za odzwierciedlenie stanu tętnic
wieńcowych i tym samym dokładniej ocenić doświadczonemu specjaliście ryzyko wystąpienia
epizodów sercowo-naczyniowych [14]. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że miażdżyca jest procesem
ogólnoustrojowym, jednak w rożnym tempie atakuje poszczególne tętnice. Badanie USG tętnic
szyjnych obejmuje kilka dostępnych opcji w tym ultrasonografię czasu rzeczywistego (B-mode, 2-D
mode), ultrasonografię przestrzenną (wolumetryczną), ultrasonografię dopplerowską, ultrasonografię
z zastosowaniem środków kontrastujących, elastografię dynamiczną czy niedopplerowskie metody
ilustrowania przepływu takie jak B-flow [15].
Badanie przeprowadza się począwszy od drzewa tętnicy szyjnej wspólnej, kończąc na możliwie
najdalszym odcinku tętnicy szyjnej wewnętrznej. To właśnie ocena tętnicy szyjnej wewnętrznej pełni
kluczową rolę - jest ona bowiem podstawą do ewentualnego wprowadzenia inwazyjnych metod leczenia
[16]. Jednym z elementów oceny ściany naczynia tętniczego jest grubość kompleksu intimamedia (ang. carotid intima-media thickness (cIMT). Jest to nieinwazyjnie monitorowany parametr,
który

przekłada

się

na

ocenę

ryzyka

wystąpienia

incydentów

sercowo-naczyniowych

[12]. Pomiar grubości kompleksu intima-media, stenozy tętnicy szyjnej oraz blaszki korelują ze sobą
i są również czynnikami predykcyjnymi w ocenie ryzyka zgonu pacjentów z miażdżycą. Jednakże, na
podstawie krzywych porównujących wrażliwość i specyficzność różnych markerów predykcyjnych
zgonu, jak: wiek, ACR (biomarker stosowany do oceny albuminurii), Hs-CRP (wysoko czułe CRP),
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IMT, stenoza tętnicy szyjnej i blaszki tętnicy szyjnej, jedynym markerem z wysoką jakością
predykcyjną był IMT [17].
Podczas

badania

ultrasonograficznego

tętnic

szyjnych źródłem

informacji

o zmianach

miażdżycowych w naczyniach jest zarówno morfologia, jak i charakterystyczne cechy przepływu krwi.
W

badaniu

USG w

skali

szarości ocenie

i echogeniczność ściany oraz ewentualnych

podlegają:

przebieg naczyń, grubość

blaszek (hypo- bądź hyperechogeniczne; homo- bądź

heterogeniczne, albo mieszane) a także powierzchnia (gładka, bądź nieregularna) i drobne światło
przepływu krwi. W przypadku blaszek krwotocznych, nasyconych lipidami, z procesami zapalnymi i
nekrozą obraz USG jest hypoechogeniczny i heterogeniczny. Szczególne znaczenie klinicznie maja te
zmiany, gdzie składowa hypoechogeniczna obejmuje ponad 50% powierzchni blaszki, ze względu na
ryzyko powstania i oderwania skrzepliny i w efekcie powikłań neurologicznych. W badaniu USG z
wykorzystaniem opcji dopplerowskich dokonuje sie oceny parametrów przepływu krwi, miedzy innymi;
maksymalnej

prędkości

rozkurczowej (EDV -

skurczowej

(PSV- peak systolic velocity) i prędkości

end diastolic velocity), wskaźników

oporu

naczyniowego

końcowoa

także

kształtu krzywej zapisu przepływu [18].

Rysunek1. Badanie USG z wykorzystaniem opcji przepływu krwi kodowanego kolorem; projekcja podłużna. W miejscu
podziału tętnicy szyjnej wspólnej, na ścianie tylnej widoczna jest hypoechogeniczna blaszka miażdżycowa, która przechodzi
na opuszke tętnicy szyjnej wewnętrznej[opracowanie własne]

W trakcie badania USG ocenie podlega również morfologia blaszki miażdżycowej. Poprawnie
przeprowadzona procedura powinna obejmować ocenę jej echogeniczności oraz powierzchni z
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wykluczeniem/potwierdzeniem powikłań takich jak owrzodzenie lub pękniecie. Ważna jest także ocena
wielkości blaszki. W tym celu oceniana jest jej grubość, to znaczy na ile penetruje do światła tętnicy
oraz jej długość, szczególnie jeśli blaszka miażdżycowa zlokalizowana jest w opuszce tętnicy szyjnej
wewnętrznej[19].

Rysunek 2 i Rysunek 3. Badanie USG w B prezentacji; projekcja podłużna. Częściowo uwapnione blaszki miazdzycowe; na
ścianie tylnej w opuszce tętnicy szyjnej wewnętrzne (Rysunek2.), w miejscu podziału tętnicy szyjnej wspólnej, na ścianie
przedniej (Rysunek3.)

Słynne powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” odnosi się nie tylko do korzyści zdrowotnych,
ale i ekonomicznych. W porównaniu do leczenia inwazyjnego profilaktyka jest zdecydowanie tańszym
wyborem [20]. Istnieją jednak sytuacje, w których interwencja lekarza jest niezbędna, a leczenie zmian
w obrębie tętnic szyjnych konieczne. Mimo poświęcenia wzmożonej uwagi problematyce zwężenia
tętnicy szyjnej, zalecenia postępowania w leczeniu nadal pozostają zmienne. W celu pełnego
zrozumienia stosowanych metod terapeutycznych i interpretacji publikowanych badań, warto jasno
zdefiniować pojęcia „objawowe” i „ bezobjawowe” zwężenie tętnic szyjnych. Chorzy, którzy przebyli
przemijający napad niedokrwienny w przeciągu ostatnich 6 miesięcy oraz chorzy u których wystąpił
udar, a obie te choroby były wynikiem zwężenia naczyń- określani są mianem objawowych. Natomiast
pacjenci u których nigdy nie wystąpiły objawy niedokrwienia uznawani są za bezobjawowych. Chorzy
u których objaw niedokrwienia wystąpił w okresie dłuższym niż 6 miesięcy również zaliczani są do
grupy bezobjawowych [21].Leczenie zwężeń tętnic szyjnych odbywa się na drodze chirurgicznej i
wewnątrznaczyniowej.

Pierwsza

z

nich

to

endarterektomia tętnic

szyjnych

(ang. carotid endarterectomy – CEA). Istotą procedury jest usunięcie blaszek miażdżycowych ze światła
naczynia tętniczego. Nadal obserwuje się wyraźne różnice w przeprowadzaniu endarterektomii w u
pacjentów z bezobjawowych zwężeniem tętnic w poszczególnych krajach. Alternatywą dla CEA
jest stentowanie tętnic szyjnych. Stentowanie wykonać można z dostępu udowego [22].
Leczenie pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnic szyjnych powinno obejmować obniżenie
stężenia lipidów, skuteczną redukcję nadciśnienia tętniczego i obniżenie stężenia całkowitej
homocysteiny w osoczu (tHcy). Jedną z istotnych korzyści kontroli ciśnienia tętniczego jest
zmniejszenie ryzyka nadciśnieniowego krwotoku śródmózgowego czy zawału lakunarnego. Z kolei
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terapia obniżająca stężenie lipidów jest szczególnie korzystna u osób starszych- z uwagi na wyższe
ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych [23].
Zarówno po endarterektomii jak i stentowaniu mogą pojawić się powikłania. W przypadku
endarterektomii może dojść do uszkodzenia nerwu czaszkowego, restenozy tętnicy szyjnej, udaru bądź
zawału mięśnia sercowego [24].Możliwe powikłania po stentowaniu to restenoza, zakrzepica lub
przemieszczenie protezy wewnątrznaczyniowej [22]. Chorzy po leczeniu zwężenia tętnicy szyjnej
zarówno na drodze chirurgicznej jak i wewnątrznaczyniowej wymagają badań kontrolnych. Pośród
wszystkich technik diagnostyki obrazowej badanie USG z wykorzystaniem opcji dopplerowskich jest
metoda z wyboru w monitorowaniu, podobnie jak wcześniej w diagnostyce zwężeń.

4.

Wnioski
Badanie ultrasonograficzne jest uznaną metoda obrazowania tętnic szyjnych oraz pozwala na ich

ocenę morfologiczną i hemodynamiczną. Wczesne wykrycie procesu miażdżycowego w obrębie tętnic
szyjnych umożliwia dobór odpowiedniego leczenia mającego na celu spowolnienie narastania zmian.
Rozpoznanie w badaniu USG znaczącego zwężenia tętnic szyjnych w wielu przypadkach pozwala na
zakwalifikowanie chorych do leczenia chirurgicznego lub wewnątrznaczyniowego.
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miażdżyca, ultrasonografia, tętnice szyjne
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atherosclerosis, ultrasonography, carotid arteries

Literatura
1.

Francula-Zaninovic S, Nola IA.
Managementof Measurable Variable Cardiovascular Disease' Risk Factors. Curr Cardiol Rev.2018;14(3):15
3-163.

2.

Johnson W, Onuma O, Owolabi M, Sachdev S. Stroke: a global response is needed. Bull World Health
Organ. 2016;94:634–634A.

3.

Kuriakose D, Xiao Z. Pathophysiology and Treatment of Stroke: Present Status
and Future Perspectives. Int J Mol Sci. 2020;15;21(20):7609.

4.

Faiz KW, Sundseth A, Thommessen B, Rønning OM. Patient knowledge on stroke risk factors, symptoms a
nd treatment options. Vasc Health Risk Manag. 2018;14:37-40.

5.

Charlick M, M Das J. Anatomy, Head and Neck, Internal Carotid Arteries.
In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021.

6.

Mizia-Stec K, Haberka M, Gąsior Z. Elementarz echokardiograficzny: ultrasonografia tętnic szyjnych i
kręgowych. Kardiologia po dyplomie; 2009;8(12):52-64.

88

Medycyna w XXI wieku
7.

Woo HG, Heo SH, Kim EJ, Chang DI, Song TJ, Kim BJ. Atherosclerotic plaque locations may be related to
different ischemic lesion patterns. BMC Neurol. 2020;20(1):288.

8.

Wasilewski J, Kiljański T, Mirota K, Glowacki J. Znaczenie naprężeń ścinających i rola numerycznej
mechaniki płynów w badaniach nad patomechanizmem miażdżycy. Folia Cardiologica
Excerpta.2012;7(2):95-100.

9.

Wang X, Li W, Song Fet al. Carotid Atherosclerosis Detected by Ultrasonography: A National CrossSectional Study. J Am Heart Assoc. 2018;7(8):e008701.

10. Zhao Y, Qu H, Wang Y, Xiao W, Zhang Y, Shi D. Small rodent models of atherosclerosis. Biomed
Pharmacother. 2020;129:110426.
11. Alkhalil M. A promising tool to tackle the risk of cerebral vascular disease, the emergence of novel carotid
wall imaging. Brain Circ. 2020;6(2):81-86.
12. Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, et al. Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2013
and Stroke Experts Writing Group. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, during 19902013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol. 2016;15(9):913924.
13. Mullen A, Kim B, Puglisi J, Mason NL. An economical strategy for early medical education in ultrasound.
BMC MedEduc. 2018;18(1):169.
14. Peace A, Van Mil A, Jones H, Thijssen DHJ. Similarities and Differences Between Carotid Artery and
Coronary Artery Function. Curr Cardiol Rev. 2018;14(4):254-263.
15. Fedak A, Ciuk K, Urbanik A. Ultrasonography of vulnerable atherosclerotic plaque in the carotid arteries:
B-mode imaging. J Ultrason. 2020;20(81):e135-e145.
16. Kunicka K, Bieniaszewski L. Ocena ultrasonograficzna tętnic domózgowych, Choroby Serca i Naczyń,
2005;2(2):102–106.
17. Yang CW, Guo YC, Li CI, et al. Subclinical Atherosclerosis Markers of Carotid IntimaMedia Thickness, Carotid Plaques, Carotid Stenosis, and Mortality in CommunityDwelling Adults. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(13):4745.
18. Scoutt LM, Gunabushanam G. Carotid Ultrasound. Radiol Clin North Am. 2019;57(3):501-518.
19. Fedak A, Ciuk K, Urbanik A. Ultrasonography of vulnerable atherosclerotic plaque in the carotid arteries:
B-mode imaging. J Ultrason. 2020;20(81):e135-e145.
20. Mortimer R, Nachiappan S, Howlett DC. Carotid artery stenosis screening: where are we now? Br J Radiol.
2018;91(1090):20170380.
21. Lalla R, Raghavan P, Chaturvedi S. Trends and controversies in carotid artery stenosis treatment. F1000Res.
2020;9:F1000 Faculty Rev-940.
22. Saleem T, Baril DT. Carotid Artery Stenting. 2020. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2021.
23. Spence JD. Management of asymptomatic carotid stenosis. Ann Transl Med. 2020;8(19):1262.
24. Qaja E, Theetha Kariyanna P. Carotid Artery Surgery. 2020. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2021.
25. Müller MD, Lyrer P, Brown MM, Bonati LH. Carotid artery stenting versus endarterectomy for treatment of
carotid artery stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2020;2(2):CD000515.

89

Medycyna w XXI wieku
Współczesna diagnostyka schorzeń układu moczowego u dzieci
Katarzyna Drelich1, Olga Pustelniak1, Magdalena Maria Woźniak2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

2

Zakład Radiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Lublin

Abstrakt
Układ moczowy jest jednym z ważniejszych układów utrzymujących homeostazę organizmu.
Jednym z jego kluczowych elementów są nerki, które odpowiadają za wydalanie szkodliwych substancji
z organizmu, regulują ciśnienie krwi oraz poziom wody, utrzymując równowagę kwasowo-zasadową
oraz wodno-elektrolitową. W populacji pediatrycznej schorzenia układu moczowego mogą mieć
charakter wrodzony, jak i nabyty.
Do najczęstszych schorzeń układu moczowego u dzieci zalicza się zakażenia bakteryjne, zapalenia
nerek, wady wrodzone, włącznie z odpływem pęcherzowo-moczowodowym, oraz nowotwory.
Diagnostyka obrazowa pełni kluczową rolę w rozpoznaniu wielu wad oraz schorzeń układu moczowego
u dzieci.
Obrazowanie patologii układu moczowego u dzieci opiera się na badaniach ultrasonograficznym
(USG), rentgenowskich zdjęciach przeglądowych jamy brzusznej, urografii, cystouretrografii,
angiografii, tomografii komputerowej (TK), rezonansie magnetycznym (MR) i scyntygrafii. Techniki te
wykorzystywane są zarówno do oceny morfologicznej jak i czynnościowej. Ultrasonografia nerek i
pęcherza moczowego jest metodą z wyboru w obrazowaniu dróg moczowych. Wśród innych badań
obrazowych coraz większe zastosowanie zyskuje sonocystografia mikcyjna z zastosowaniem
ultrasonograficznego środka kontrastującego. Metoda ta ma ważną zaletę, którą jest brak
wykorzystywania promieniowania jonizującego. Obecnie dość często stosowane są także MR i TK.

English Abstract
The urinary system is one of the most important systems maintaining homeostasis of the body. One
of its key components is the kidneys, which are responsible for excreting harmful substances from the
body, regulating blood pressure and water levels, maintaining acid-base and water-electrolyte balance.
Among the pediatric population, urinary tract disorders can be congenital as well as acquired.
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The most common urinary tract disorders in children include bacterial infections, nephritis,
congenital anomalies that include vesicoureteral reflux, and neoplasms. Imaging diagnostics plays a key
role in the diagnosis of many defects and urinary tract disorders in children.
Imaging of urinary tract pathology in children is based on ultrasound, abdominal review radiographs,
urography, cystouretrography, angiography, computed tomography (CT), magnetic resonance (MR),
and scintigraphy. These techniques are used for both morphological and functional evaluation.
Ultrasonography of the kidney and bladder is the method of choice for imaging the urinary tract. It is
the primary imaging technique widely available for urinary tract disorders in children. Among other
imaging studies used to diagnose urinary tract disorders, contrast-enhanced voiding urosonography is
gaining increasing use. This method has the important advantage of not using ionizing radiation. MR
and CT are now also used quite frequently.

1. Wprowadzenie
Prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego jest niezbędne dla utrzymania homeostazy
organizmu człowieka. Jednym z jego kluczowych elementów są nerki, które odpowiadają za wydalanie
szkodliwych substancji z organizmu, regulują ciśnienie krwi oraz poziom wody, utrzymując równowagę
kwasowo-zasadową oraz wodno-elektrolitową. Mają także wpływ na powstawanie krwinek
czerwonych. Schorzenia nerek u dzieci mogą mieć charakter wrodzony, jak i nabyty będąc
konsekwencją przebytych chorób. U pacjentów pediatrycznych choroby nerek mogą nie dawać żadnych
objawów lub mogą być one bardzo skąpe. W takich przypadkach bardzo ważne są badania
profilaktyczne oraz uwaga rodziców. Jednak diagnostyka obrazowa spełnia kluczową rolę w
rozpoznaniu wielu wad oraz schorzeń układu moczowego u dzieci.

1.1. Zakażenia układu moczowego u dzieci
Zakażenia dróg moczowych są jednymi z najczęstszych infekcji bakteryjnych w grupie pacjentów
pediatrycznych. Co najmniej 8% dzieci, w wieku od 1 miesiąca do 11 lat, doświadcza jednego zakażenia
układu moczowego, zaś około 30% z nich zmaga się z nawrotem zakażenia w ciągu pierwszych 6-12
miesięcy od pierwszej infekcji [1]. Anatomia układu moczowego u pacjentów z tej grupy jest zazwyczaj
prawidłowa, jednak zakażenia mogą być czynnikiem wskazującym na wady w budowie nerek. Szybkie
rozpoznanie i wdrożenie leczenia jest ważne w zapobieganiu bliznowaceniu nerek, które może być
następstwem długotrwałego procesu zapalnego [2]. Podczas zlecania badań diagnostyki obrazowej u
dzieci z zakażeniami układu moczowego, lekarze muszą rozważyć korzyści merytoryczne z badania,
jednocześnie pamiętając o minimalizowaniu narażenie dzieci na promieniowanie. Ultrasonografia nerek
i pęcherza moczowego jest metodą z wyboru w obrazowaniu dróg moczowych u dzieci [3].

1.2. Zapalenia nerek u dzieci
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Kłębuszkowe zapalenie nerek polega na uszkodzeniu błony filtracyjnej kłębuszków nerkowych.
Choroba ta może mieć zarówno ostry, jak i przewlekły przebieg. W porównaniu z osobami dorosłymi
dzieci chorują znacznie częściej na ostre kłębuszkowe zapalenie nerek.
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek jest rodzajem choroby nerek, w której dochodzi do zapalenia
kłębuszków i nefronów, najczęściej w wieku 2-15 lat. Objawy kliniczne tego schorzenia obejmują
obrzęki, nadciśnienie tętnicze i krwiomocz, zwykle w połączeniu z oligurią oraz azotemią. Przewlekłe
kłębuszkowe zapalenie nerek jest najczęściej związane z innymi chorobami układowymi, takimi jak
cukrzyca, zapalenie wątroby czy toczeń rumieniowaty układowy. Dotyczy zwykle osób w wieku 10-20
lat [4].

1.3. Wady wrodzone układu moczowego u dzieci
Wrodzone wady nerek i dróg moczowych występują z częstością 1 na 500 urodzeń i są główną
przyczyną chorób układu moczowego u dzieci. W szczególności odpowiadają za większości
przypadków dziecięcej schyłkowej niewydolności nerek i predysponują do wystąpienia nadciśnienia
tętniczego i chorób układu krążenia przez całe życie [5].
Spektrum wrodzonych wad nerek i dróg moczowych jest niezwykle szerokie i obejmuje zarówno
łagodne, bezobjawowe wady rozwojowe, jak i ciężkie, zagrażające życiu patologie. Wiele z tych
nieprawidłowości stanowi część zespołu lub sekwencji wad, które można potwierdzić, a niekiedy leczyć
stosując wielospecjalistyczne podejście, jeszcze w okresie płodowym [6]. Wady w obrębie nerek mogą
polegać na nieprawidłowościach w ich liczbie (np. agenezja nerki) lub kształcie (np. nerka
podkowiasta). Narządy te mogą znajdować się również w odmiennej do anatomicznej lokalizacji, zaś
ich budowa może być zaburzona. Jednak wady wrodzone układu moczowego u dzieci mogą dotyczyć
każdego odcinka dróg moczowych. Najczęstszą z nich jest wrodzony odpływ pęcherzowomoczowodowy (OPM). Choroba ta polega na wstecznym przepływie moczu z pęcherza moczowego do
moczowodów i układu kielichowo-miedniczkowego nerki. Oprócz pierwotnego refluksu pęcherzowomoczowodowego, który jest stanem wrodzonym spowodowanym nieprawidłowym rozwojem i
funkcjonowaniem połączenia moczowodowo-pęcherzowego, u dzieci można zaobserwować również
odmianę wtórną. Wtórny odpływ pęcherzowo-moczowodowy jest stanem nabytym, spowodowanym
zwiększonym ciśnieniem śródpęcherzowym, będącym wtórnym skutkiem anatomicznej lub
neurologicznej przeszkody w odpływie pęcherza moczowego. Pierwotny OPM występuje u 1-2%
populacji dziecięcej i u 30-40% dzieci z infekcjami dróg moczowych. Jego skutkiem jest zwiększone
ryzyko blizn nerkowych oraz zachorowania na odmiedniczkowe zapalenie nerek, co prowadzi do
zaburzenia ich czynności [7,8].

1.4. Nowotwory układu moczowego u dzieci
Do częstych schorzeń układu moczowego u dzieci można zaliczyć również nowotwory.
Najczęstszym nowotworem wśród populacji pediatrycznej jest Guz Wilmsa, inaczej nazywany
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nephroblastoma. Jest on najczęstszym nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek nerki i
drugim, po nerwiaku zarodkowym (neuroblastoma), jeśli chodzi o pozaczaszkowe guzy lite u dzieci [9].
Stanowi on ok. 6 % nowotworów w populacji pediatrycznej. Po wodonerczu i wielotorbielowatości
dysplastycznej nerki jest najczęstszą przyczyną powstania masy w lokalizacji nerkowej u dziecka.
Szczyt zachorowalności na ten nowotwór przypada na 3-4 rok życia [10]. Do innych nowotworów, które
mogą wystąpić u dzieci należy: nerczak mezoblastyczny, mięsak jasnokomórkowy nerki oraz złośliwy
guz rabdoidalny dotyczący nerek.

1.5. Urazy nerek
W populacji pediatrycznej urazy układu moczowo-płciowego występują z częstością 10-20%,
natomiast nerka uszkodzona jest w 65-90% przypadków. Dzieci są znacznie bardziej narażone na urazy
nerek niż dorośli ze względu na proporcjonalnie, w stosunku do całego ciała, większy rozmiar tych
narządów, ograniczoną objętość klatki piersiowej oraz mniej rozwiniętą torebkę tłuszczową nerki.
Uszkodzenia nerek występują 3-krotnie częściej u chłopców, niż u dziewczynek [11]. Urazy nerek
można podzielić na tępe oraz penetrujące, przy czym te pierwsze stanowią znaczną większość
wszystkich uszkodzeń mechanicznych nerek. Po urazach dotyczących układu nerwowego, te dotyczące
nerek są drugimi co do częstości występowania urazami pediatrycznymi [12].

2. Diagnostyka
Na diagnostykę schorzeń układu moczowego u dzieci składa się wiele etapów. Jednym z
najważniejszych jest wywiad z pacjentem, albo z jego rodziną, oraz obserwacja widocznych objawów,
charakterystycznych dla chorób układu moczowego u dzieci. Wykonuje się również szereg badań
laboratoryjnych krwi oraz moczu, a całą diagnostykę dopełniają niezbędne i bardzo przydatne badania
obrazowe. Do metod diagnostyki obrazowej stosowanych w schorzeniach układu moczowego u dzieci
należą: badanie USG, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, urografia, cystouretrografia, angiografia,
tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR) i scyntygrafia. Techniki te
wykorzystywane są zarówno do oceny morfologicznej jak i czynnościowej. Porównując metody
stosowane kilka, kilkanaście lat temu z aktualnymi należy podkreślić, że stopień inwazyjności i
potencjalne narażenie dzieci na powikłania i działania uboczne uległy znacznej redukcji.
Ultrasonografia nerek i pęcherza moczowego jest metodą z wyboru w obrazowaniu dróg moczowych
u dzieci. Jest ona nieinwazyjna i bezpieczna, jednak jakość uzyskanego wyniku zależy od doświadczenia
i wiedzy lekarza przeprowadzającego procedurę. W badaniu ultrasonograficznym nerek i pęcherza
moczowego można określić wielkość, kształt i położenie nerek oraz echogeniczność ich miąższu.
Ponadto pozwala ono na wykrycie różnych patologii: obecność zdwojenia układów kielichowomiedniczkowych, nieprawidłową szerokość układów kielichowo-miedniczkowych i moczowodów,
uropatię obturacyjną oraz nieprawidłowości strukturalne pęcherza moczowego. Ocena echogeniczności
i zróżnicowania korowo-rdzeniowego pozwalają na stwierdzenie uogólnionej choroby nerek lub ich
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miejscowego uszkodzenia. W badaniu ultrasonograficznym nerek można ponadto rozpoznać ropień
nerki, ropień okołonerkowy lub odmiedniczkowe zapalenie nerek. Metodę tę należy rozważyć u dzieci
w wieku < 2 lat z gorączkowym zapaleniem dróg moczowych, u dzieci w każdym wieku z
nawracającym zapaleniem dróg moczowych oraz u dzieci z wyczuwalną masą w jamie brzusznej.
Standardowe badanie USG wykonuje się również u dzieci z zaburzeniami oddawania moczu,
nadciśnieniem

tętniczym,

krwiomoczem,

brakiem

odpowiedzi

na

standardowe

leczenie

przeciwbakteryjne oraz wśród populacji pediatrycznej z rodzinnym obciążeniem ze strony układu
moczowego [13].
Nowe techniki ultrasonograficzne pozwalające na uwidocznienie wolnych przepływów krwi to
Superb Microvascular Imaging (SMI) i B-flow (opcja niedopplerowska). W opcje te wyposażone są
tylko niektóre aparaty ultrasonograficzne. Pozwalają one na wizualizację przepływu w naczyniach
krwionośnych o najmniejszej średnicy i najwolniejszym przepływie na poziomie miąższowym. W
odróżnieniu od klasycznych i dobrze poznanych wariantów badania USG – opcji koloru i power
Dopplera - technika SMI może tłumić szum spowodowany artefaktami ruchowymi. Dlatego jest ona
chętnie wykorzystywana do badania małych pacjentów pediatrycznych, którzy nie chcą współpracować
oddechowo z lekarzem wykonującym USG (Rysunek 1.).

Rysunek 1. Architektonika ukrwienia nerki w technice SMI w porównaniu do standardowej opcji Color Doppler
[opracowanie własne]

Najczęstszą przyczyną diagnostyki układu moczowego u dzieci są zakażenia. Infekcja dolnych dróg
moczowych najczęściej ma postać zapalenia pęcherza moczowego, natomiast infekcja górnych dróg
moczowych - odmiedniczkowego zapalenie nerek. Diagnostyka tych zakażeń uwzględnia badanie USG
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oraz zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej. Najczęstszym objawem zakażeń są odpływy pęcherzowomoczowodowe. Występują one u prawie połowy dzieci z nawracającymi zakażeniami układu
moczowego i stanowią złożony problem diagnostyczno-terapeutyczny. Do rozpoznawania refluksu
pęcherzowo-moczowodowego u dzieci obecnie stosuje się rentgenowską cystouretrografię mikcyjną,
cystografię izotopową oraz sonocystografię mikcyjną. Jednak dwie pierwsze wymienione metody coraz
częściej zastępowane są przez sonocystografię [14]. Rentgenowska cystouretrografia mikcyjna to
metoda obrazowania polegająca na wprowadzenia środka kontrastowego do pęcherza moczowego przez
cewnik. Celem tego badania jest ocena pęcherza, cewki moczowej oraz mikcji w celu stwierdzenia
obecności lub braku nieprawidłowości w obrębie tych struktur, w tym refluksu pęcherzowomoczowodowego. Istnieje jednak kilka wad tej metody obrazowania. Należą do nich przede wszystkim
narażenie na promieniowanie oraz dyskomfort dziecka podczas trwania procedury [15]. Badaniem
alternatywnym dla cystouretrografii jest sonocystografia mikcyjna, w której wykorzystuje się
ultrasonograficzny środek kontrastujący podany bezpośrednio do pęcherza moczowego. Liczne
doniesienia wskazują, że sonocystografia z użyciem środka kontrastowego w postaci sześciofluorku
siarki (SonoVue®, Bracco, Mediolan, Włochy) jest metodą wysoce czułą i swoistą, która w wielu
przypadkach może zastąpić cystouretrografię lub cystografię izotopową, a także jest procedurą bardzo
bezpieczną. Obecnie sonocystografia pęcherza moczowego z użyciem kontrastu oparta jest na technice
dwuwymiarowej ultrasonografii (2D) (Rysunek 2.). Jednak wraz z szybkim rozwojem technologii
ultrasonograficznej pojawiły się nowe możliwości. Najnowsze innowacje technologiczne, takie jak
techniki trójwymiarowe w połączeniu z opcjami kontrastowymi, otworzyły nowe możliwości dla
sonocystografii

wzmocnionej

kontrastem,

umożliwiając

wolumetryczną,

wielowymiarową,

szczegółową wizualizację kontrastu w obrębie układu kielichowo-miedniczkowego. Nowoczesne
możliwości obróbki ultrasonografii trójwymiarowej statycznej (3D) i ultrasonografii czasu
rzeczywistego (4D) pozwalają na uzyskanie bardzo precyzyjnych obrazów, ukazujących szczegóły
wcześniej niedostępne w ultrasonografii, co potencjalnie może dostarczyć istotnych klinicznie
informacji (Rysunek 3.) [16, 17].
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Rysunek 2. Sonocystografia mikcyjna - poszerzona miedniczka nerkowa (2D) [opracowanie własne]

Rysunek 3. Sonocystografia mikcyjna - poszerzona miedniczka nerkowa (4D) [opracowanie własne]
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Urografia Rezonansu Magnetycznego (Uro-MR) to metoda badania układu moczowego z
wykorzystaniem bezpiecznego dla chorych pola magnetycznego. Pozwala ona ocenić w tym samym
czasie zarówno anatomię jak i czynność nerek, nie wykorzystując przy tym promieniowania
jonizującego. Dlatego pośród populacji pediatrycznej jest stosowana znacznie częściej niż urografia
tomografii komputerowej. Uro-MR ma przewagę nad innymi metodami, ponieważ generuje kontrast
tkankowy z różnych źródeł. Oprócz obrazów T1 i T2- zależnych z echem spinowym wykonuje się
obrazowanie dynamiczne w połączeniu z podaniem środka kontrastowego na bazie gadolinu, w celu
oceny funkcji koncentracyjnych i wydalniczych nerek. Chociaż urografia rezonansu magnetycznego nie
jest rutynowo wykorzystywana do oceny stopnia refluksu pęcherzowo-moczowodowego, może ona
wykryć anatomiczne następstwa tego schorzenia w postaci poszerzonych moczowodów, zniekształconej
anatomii układu zbiorczego i bliznowacenia nerek oraz czynnościowe następstwa bliznowacenia nerek
(Rysunek 4.) [18].

Rysunek 4. Uro-MR - wodonerczowo poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy w nerce prawej, niewidoczny moczowód
prawy u pacjenta z podmiedniczkowym zwężeniem moczowodu [opracowanie własne]
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Obrazowanie scyntygraficzne nerek z użyciem znacznika DMSA znakowanego technetem może być
stosowane w celu wykrycia zmian zapalnych w ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek oraz w celu
rozpoznania bliznowacenia nerek. Schorzenia te sugeruje zmniejszony wychwyt izotopu przez nerki.
Ponadto skanowanie nerek z użyciem DMSA pozwala wykryć ponad 70% dzieci z umiarkowanym lub
ciężkim refluksem pęcherzykowo-moczowodowym. Jednak rutynowe stosowanie tej metody
obrazowania nie jest powszechnie zalecane ze względu na ryzyko napromieniowania i koszty badania
[13].
Badaniem pierwszego wyboru w diagnostyce schorzeń układu moczowego u dzieci jest
ultrasonografia. Celem tego badania jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności płynu w jamie
otrzewnej oraz rozpoznanie uszkodzenia narządu. Jednak przy urazach wielonarządowych, powstałych
na skutek np. wypadku samochodowego w pierwszej kolejności wykonuje się badanie tomografii
komputerowej, które pozwala na dokładniejszą ocenę uszkodzenia narządu (Rysunek 5., Rysunek 6.).

98

Medycyna w XXI wieku

Rysunek 5. Badanie tomografii komputerowej (TK) - uraz nerki lewej u dziecka po urazie wielonarządowym [opracowanie
własne]
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Rysunek 6. TK 3D - uraz nerki lewej u dziecka po urazie wielonarządowym [opracowanie własne]

W diagnostyce obrazowej nowotworów związanych z układem moczowym „złotym standardem”
jest badanie USG. Metoda ta jest w stanie ukazać dużą, owalną, dobrze odgraniczoną zmianę położoną
w obrębie nerki. Do dalszej diagnostyki nowotworów, takich jak guz Wilmsa, stosuje się tomografię
komputerową, a w wątpliwych przypadkach badanie rezonansu magnetycznego (Rysunek 7.). Metody
te służą do oceny miejsca pierwotnego guza oraz identyfikacji ewentualnych przerzutów [19], jak
również do monitorowania leczenia i oceny odpowiedzi na leczenie. Z uwagi na rozległość tematyki
związanej z obrazowaniem nowotworów układu moczowego u dzieci nie została ona ujęta w sposób
szczegółowy w niniejszym opracowaniu, stanowiąc przedmiot odrębnego opracowania.
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Rysunek 7. Badanie rezonansu magnetycznego (MR) - obustronne guzy Wilmsa

3. Podsumowanie
Współczesna diagnostyka schorzeń układu moczowego u dzieci opiera się głównie na badaniach
obrazowych takich jak ultrasonografia, cystouretrografia mikcyjna, sonocystografia mikcyjna czy
urografia rezonansu magnetycznego. Zakażenia układu moczowego w populacji pediatrycznej są
najczęstszą przyczyną wykorzystania badań obrazowych w tej grupie pacjentów. Badanie
ultrasonograficzne znajduje w tym przypadku najczęstsze zastosowanie. Jest ono podstawową metodą
obrazowania u pacjentów pediatrycznych, ponieważ nie wykorzystuje promieniowania, jest szybkie i
przedstawia obraz w czasie rzeczywistym. Wrodzone wady nerek są główną przyczyną
nieprawidłowości oraz schorzeń w obrębie układu moczowego u dzieci. Do oceny wad, takich jak
odpływ pęcherzowo-moczowodowy, stosowane kiedyś cystouretrografia mikcyjna lub cystografia
izotopowa coraz częściej zastępowane są sonocystografią mikcyjną. Posiada ona wiele zalet w tym brak
wykorzystania promieni jonizujących, które nie są wskazane szczególnie w populacji pediatrycznej.
Metoda ta pozwala na obrazowanie układu moczowego z zastosowaniem technik trójwymiarowych oraz
czterowymiarowych co przyczynia się do precyzyjniejszej oraz łatwiejszej oceny stopnia refluksu
pęcherzowo-moczowodowego u dzieci.

Słowa kluczowe:
diagnostyka obrazowa, ultrasonografia, sonocystografia mikcyjna

Keywords:
diagnostic imaging, ultrasound examination, voiding urosonography
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Abstrakt
Suplementy to dostępne bez recepty różne preparaty złożone z substancji odżywczych, którym
przypisuje się korzystny wpływ na sprawność organizmu. Ich działanie może być ukierunkowane na
poprawę funkcjonowania stawów, mięśni i metabolizm tkanki kostnej. Skuteczność ich działania
analizowana była w badaniach klinicznych. Wykazano przeciwbólowy i przeciwzapalny efekt siarczanu
chondroityny i glukozaminy, a także niezdenaturowanego kolagenu typu II przede wszystkim w
zmianach zwyrodnieniowych stawów. Doustnie podawany kwas hialuronowy może wzmacniać i
przedłużyć efekt preparatu dostawowego. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne potwierdzono
także dla suplementów roślinnych: wyciągu z owoców awokado i soi, kadzidłowca i hakorośli
rozesłanej, kurkuminy i bromeliny. Metylosulfonylometan wykazuje wpływ na zmniejszenie bólu
pochodzenia mięśniowego i stawowego. Podawanie kannabidioli wymaga badań potwierdzających ich
skuteczności. Kreatyna jest zalecana w przypadku zaburzeń mięśniowych i neurologicznych oraz
podobnie jak witamina E łagodzi objawy sarkopenii. Wpływ na mineralizację i wytrzymałość tkanki
kostnej udowodniono podczas podawania witaminy D z wapniem i witaminą K2, a działanie
stymulujące - witaminy C. Spożycie krzemu podnosi jego poziom w osoczu. Przedstawione doustne
suplementy mogą być wykorzystywane jako preparaty wspomagające procesy lecznicze, nie zaś je
zastępujące.

English Abstract
Supplements are various over-the-counter formulations made up of nutrients that are believed to have
a beneficial effect on the body's performance. Their effects may be directed at improving the functioning
of joints, muscles and bone metabolism. Their effectiveness has been analysed in clinical trials. The
analgesic and anti-inflammatory effects of chondroitin sulphate and glucosamine, as well as undenatured
type II collagen, have been demonstrated primarily in degenerative joint changes. Orally administered
hyaluronic acid can enhance and prolong the effect of the formulation administered into the joint. Painrelieving and anti-inflammatory effects of plant supplements: avocado and soybean fruit extract,
Boswellia serrata extract and extract of devil's claw, curcumin and bromelain have also been confirmed.
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Methylsulfonylmethane has been reported to reduce pain of muscle and joint origin. The administration
of cannabidiol requires studies to confirm its effectiveness. Creatine is recommended for muscle and
neurological disorders and, like vitamin E, alleviates symptoms of sarcopenia. Vitamin D administration
with calcium and vitamin K2 has been proven to have an effect on bone mineralization and strength,
whereas vitamin C has a stimulating effect. Silicon intake has a positive effect on plasma silicon levels.
The presented oral supplements can be used as supportive preparations for healing processes, not as
substitutes.

1. Wstęp
Niewydolność bólowo-czynnościowa kostno-stawowa i mięśniowa narządu ruchu dotyczy przede
wszystkim starzejącej się populacji oraz nasila się wraz z rosnącą falą otyłości, wynikającą z siedzącego
trybu życia, niewłaściwego odżywiania i aktywności, ciągłego pośpiechu i stresu. Przyczyną są
najczęściej zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe stawów, choroby neurodegeneracyjne i przebyte
urazy mające wpływ na funkcjonowanie narządu ruchu. Zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu wielu
schorzeń zaleca się zmianę stylu życia i odpowiednio dopasowaną aktywność fizyczną, zmianę
nawyków dietetycznych i redukcję masy ciała oraz uzupełnienie niedoborów różnych substancji
w organizmie. Pomocne mogą być tutaj suplementy złożone z substancji odżywczych, których
stosowanie może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia. Przypisywane są im właściwości
przeciwbólowe, przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Zalecane są w profilaktyce, leczeniu i w okresie
rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu.

2. Suplementacja doustna
Na rynku dostępna jest ogromna liczba różnych suplementów, zarówno w aptekach, sklepach
zielarskich, drogeriach i na stronach internetowych. Są to preparaty jednoskładnikowe lub złożone,
produkowane przez różnych producentów i posiadające odmienne nazwy handlowe. Proces
produkcyjny, stopień oczyszczenia, skład i pochodzenie mają znaczenie dla ich bioprzyswajalności
i działania. Są to substancje będące lekami, ale również preparaty bez udowodnionego działania
leczniczego. Wprowadzenie ich na rynek nie wymagało przeprowadzenia badań klinicznych. Zatem czy
suplementacja może przynieść korzyści?
Wspomagająco w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów stosowane są preparaty zaliczane do
wolnodziałających leków objawowych SYSADOA (symptomatic slow acting drugs in ostheoarthritis).
Zalicza się do nich między innymi siarczan chondroityny i glukozaminy, diacereinę, wyciąg fitosteroli
i kwasów tłuszczowych z owoców awokado i soi, wyciąg z rośliny hakorośl rozesłana, kwas
hialuronowy. Celem ich stosowania jest zmniejszanie dolegliwości bólowych, poprawa funkcjonalności
oraz zmniejszenie konieczności podaży innych leków. Jednak skuteczność, przynajmniej części z nich,
nie została udowodniona w badaniach naukowych. Na przykład diacereina, która nie jest dostępna na
polskim rynku, to preparat podawany doustnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Zmniejsza
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nasilenie bólu, jednak efekt ten jest niewielki. Mimo to może wywoływać liczne działania niepożądane,
głównie żołądkowo-jelitowe i hepatotoksyczne [1].
Siarczan chondroityny to organiczny związek z grupy glikozoaminoglikanów, mający zdolność
wiązania wody i nadający chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Mechanizm jego działania
polega na hamowaniu aktywności enzymów litycznych w obrębie chrząstki, pobudzeniu biosyntezy
proteoglikanów i kwasu hialuronowego. Jest szeroko stosowany w wielu krajach europejskich,
zazwyczaj w dawce 800 – 1200 mg na dobę. Potwierdzono w badaniach, że dzienne stosowanie 800 mg
siarczanu chondroityny u pacjentów z artrozą kolan prowadzi do istotnego zmniejszenia progresji
choroby w obrazie radiologicznym zwężenia przestrzeni stawowej i do stabilizacji stawu, a także
złagodzenia dolegliwości bólowych i poprawy jakości życia chorych [2]. Długoterminowe efekty
suplementacji siarczanem chondroityny sugerują, że może być to czynnik modyfikujący przebieg
choroby zwyrodnieniowej stawów.
Do produkcji przemysłowej preparatów siarczanu chondroityny wykorzystuje się źródła tkanek
różnych gatunków zwierząt lądowych lub morskich oraz źródła pochodzenia niezwierzęcego.
Wykazano skuteczność suplementu pochodzenia niezwierzęcego u osób z nadwagą i niewydolnością
bólową stawów kolanowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, uzyskując poprawę funkcjonalną
oraz zmniejszenie determinantów bólu i zapalenia [3].
Glukozamina to naturalna substancja wytwarzana w organizmie w małych ilościach. Zdolność do jej
syntezy obniża się wraz z wiekiem. Stanowi substrat do biosyntezy glikozaminoglikanów
i proteoglikanów, które są elementami substancji międzykomórkowej chrząstki i płynu stawowego.
Glukozamina nie występuje w żadnym z podstawowych produktów żywnościowych. Preparaty
krystalicznego siarczanu glukozaminy podawane są w dawce 1500 mg na dobę. Ich przewlekłe
stosowanie modyfikuje przebieg choroby, utrzymując dłużej aktywność chorego na odpowiednim
poziomie. Udowodniono skuteczniejsze efekty przeciwbólowe siarczanu glukozaminy podawanego z
acetaminofenem w dawce 3 g w odniesieniu do grupy placebo [4]. Wykazano również lepsze efekty
działania połączenia glukozaminy i chondroityny w porównaniu do celekoksybu w silnym bólu u
pacjentów z artrozą kolan [5].
Białka kolagenowe są komponentem tkanki łącznej i pełnią rolę matrycy szkieletu, ścięgien,
chrząstki i więzadeł. Niezdenaturowany kolagen typu II (UC-II) podawany doustnie może indukować
reakcję układu immunologicznego prowadząc do hamowania odpowiedzi zapalnej. W badaniu
oceniającym skuteczność UC-II w dawce 40 mg w porównaniu do placebo oraz chlorowodorku
glukozaminy (1500 mg) i siarczanu chondroityny (1200 mg) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową
stawu kolanowego, wykazano istotne zmniejszenie parametrów w grupie suplementowanej kolagenem,
zarówno w odniesieniu do bólu, sztywności i sprawności fizycznej, w porównaniu do pozostałych grup
[6].
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Kwas hialuronowy jest organicznym związkiem chemicznym należącym do polisacharydów,
odpowiedzialnym za lepkość płynu stawowego, nawilżenie powierzchni stawowych i dyfuzję substancji
odżywczych. Wykazano, że doustna suplementacja zastosowana po iniekcji dostawowej działa
wspomagająco w utrzymaniu i przedłużeniu efektu miejscowego leczenia, a także pozwala znacznie
ograniczyć stosowanie środków przeciwbólowych [7]. Udowodniono skuteczniejsze działanie
przeciwbólowe doustnego podawania płynnego kwasu hialuronowego u pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową stawu kolanowego w porównaniu do placebo [8].
Na ochronę składników macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki mają wpływ oleje z awokado i soi.
Zalecane dzienne dawkowanie to 100 mg oleju z awokado oraz 200 mg oleju sojowego. W oparciu o
metaanalizę badań pacjentów z artrozą bioder lub kolan stwierdzono, że terapia substancjami z awokado
i soi spowodowała znaczącą redukcję bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, ale nie
biodrowego [9].
Hakorośl rozesłana, nazywana „czarcim pazurem” jest byliną występującą głównie na terenach
Afryki.
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i przeciwbólowym. Podając ten preparat pacjentom z chorobą zwyrodnieniową bioder lub kolan
uzyskano istotną redukcję bólu i poprawę funkcjonalną wnioskując, że wyciąg z rośliny hakorośl
rozesłana ma klinicznie korzystny wpływ w leczeniu choroby zwyrodnieniowej [10].
Zastosowanie lecznicze ma również ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata),
egzotycznego drzewa pochodzącego z Indii. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i
antyalergiczne. Ponadto wpływa na zmniejszenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów oraz reguluje
glikemię. U pacjentów z artrozą kolana suplementowanych ekstraktem z kadzidłowca wykazano
obniżenie poziomu białka C-reaktywnego w surowicy krwi, poprawę sprawności fizycznej poprzez
zmniejszenie bólu i uczucia sztywności w porównaniu z grupą placebo [11]. Natomiast w radiogramach
stwierdzono zmniejszenie szczeliny stawu kolanowego z powodu utraty chrząstki stawowej i tworzenia
się osteofitów w grupie placebo.
Kurkumina należy do kurkuminoidów otrzymywanych z kłączy ostryżu długiego. Kurkuminoidy od
wieków były stosowane w medycynie ajurwedyjskiej w leczeniu stanów zapalnych. Wykazano ich
korzystny wpływ na łagodzenie dolegliwości bólowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kolan
oraz poprawę jakości życia w porównaniu do grupy placebo [12]. Potwierdzono również przeciwbólowe
i przeciwzapalne właściwości kurkuminy u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) [13].
Bromelina to mieszanina enzymów proteolitycznych, pochodząca z różnych części ananasa.
Zaobserwowano porównywalne efekty przeciwbólowe stosowania bromeliny doustnie w dawce 500 mg
na dobę, w odniesieniu do diclofenacu w dawce 100 mg na dobę [14]. Potwierdzono również
skuteczność w poprawie jakości życia dotyczącej niezależności w wykonywaniu czynności codziennych
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u pacjentów leczonych z powodu zmian zwyrodnieniowych podczas równoczesnej suplementacji
boswelliny i bromeliny [15].
Metylosulfonylometan (MSM) to organiczny związek siarki, który jest składnikiem budulcowym
chrząstki stawowej, wspomagającym jej funkcjonowanie. Wykazuje właściwości przeciwzapalne,
antyoksydacyjne i przeciwbólowe. Potwierdzono to u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu
kolanowego, uzyskując zmniejszenie bólu i poprawę sprawności fizycznej [16].
Kannabidiol, inaczej CBD, stanowi jeden ze składników konopi siewnych. Związek ten,
w odróżnieniu od THC (tetrahydrokannabinol), głównego składnika marihuany, nie ma właściwości
psychoaktywnych, wykazuje zaś działanie łagodzące dolegliwości bólowe, zmniejszające napięcie
mięśniowe oraz działanie przeciwzapalne. Producenci preparatu zalecają stosowanie dawek od 2,5 mg
do nawet 25 mg dziennie przez okres co najmniej 25 dni, ale nie ma żadnych skodyfikowanych norm
dawkowania CBD. Istnieje niewiele dowodów potwierdzających skuteczność kannabidiolu u ludzi. W
jednym z badań u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów i RZS po alloplastyce stawu kolanowego
wykazano aktywność receptorów kannabinoidowych obecnych w błonie maziowej, co może stać się
celem w leczeniu bólu i zapalenia [17]. Jednak dostępne na rynku suplementy są produktami
niefarmakologicznymi i nie mają odpowiednich badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność.
Jednym z podstawowych wykładników stanu zdrowia i odżywienia, zarówno osób młodych, jak i
osób starszych jest masa mięśniowa. Wraz z wiekiem następuje powolna utrata i pogorszenie funkcji
mięśni. Kreatyna jest jednym z najczęściej stosowanych suplementów diety, wpływającym na tkankę
mięśniową - odpowiada zarówno za przyrost suchej masy mięśniowej, jak i siły fizycznej. Jest
związkiem naturalnie produkowanym przez organizm człowieka. Źródłem kreatyny w pożywieniu są
mięso i ryby. Suplementacja monohydratem kreatyny jest zalecana w przypadku zaburzeń mięśniowoszkieletowych i neurologicznych. Oceniono jej skuteczność u pacjentów z zanikiem mięśni pochodzenia
rdzeniowego i opuszkowego, u których wykazano zmniejszenie poziomu kreatyny w mięśniach
szkieletowych [18]. Monohydrat kreatyny może poprawić regenerację tkanki mięśniowej i adaptację do
intensywnego treningu oraz regenerację po przebytych urazach [19]. Wpływ na wzrost masy
beztłuszczowej i siły mięśniowej u osób starszych wykazano na podstawie metaanalizy 22
randomizowanych badań klinicznych [20].
Witamina E dzięki właściwościom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym wpływa na metabolizm
mięśni. Zwiększając tempo ich regeneracji łagodzi objawy sarkopenii. Witamina E zwiększa
proliferację i naprawę błony mięśniowej, poprawia wydajność mitochondriów, a przez to kurczliwość
mięśni. Powoduje wzrost masy mięśniowej i poprawia tolerancję wysiłku fizycznego [21].
Witamina D wpływa na gospodarkę wapniowo-fosforanową i ma za zadanie utrzymywanie
prawidłowej struktury i funkcji kośćca. Produkowana jest endogennie przez skórę w trakcie ekspozycji
na słońce. Ponadto znajduje się naturalnie w dużych ilościach w oleju z wątroby dorsza i tłustych rybach.
Jej poziom w organizmie odzwierciedla poziom 25-hydroksycholekacyferolu (25(OH)D) w surowicy.
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W opracowanych kryteriach wartość 30 ng/ml i więcej uznawana jest za wartość wystarczającą do
prawidłowego funkcjonowania organizmu [22]. Niedobór witaminy D powoduje nieprawidłowości w
metabolizmie tkanki kostnej prowadząc u dzieci do krzywicy, a u dorosłych do osteomalacji, wtórnie
do nadczynności przytarczyc i utraty masy kostnej. Wyniki badań wskazują na związek między niskim
stężeniem 25(OH)D w surowicy a zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów, chorób na podłożu
immunologicznym, zaburzeń odporności, chorób sercowo-naczyniowych i neurodegeneracyjnych.
Zaleca się suplementację witaminy D u dorosłych w dawce 800 - 2000 IU na dobę, a u seniorów powyżej
75 roku życia 2000 – 4000 IU na dobę, w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie.
Powinna ona trwać przez cały rok [23]. W przypadku leczenia osteoporozy uzupełnianie witaminy D
jest ważne dla skutecznego działania terapeutycznego leków antyresorpcyjnych.
Kluczowe znaczenie dla zdrowia człowieka ma wapń, który jest ważnym integrującym składnikiem
ludzkiego organizmu. 99% tego pierwiastka znajduje się w szkielecie. Odpowiednia podaż wapnia jest
istotna w każdym wieku, a w przypadku osób dorosłych konieczna, aby zapobiec lub opóźnić
występowanie osteoporozy. Zalecana dzienna dawka wapnia to 1200 mg na dobę dla kobiet w wieku
powyżej 51 lat i mężczyzn w wieku powyżej 71 lat oraz 1000 mg na dobę dla mężczyzn powyżej 50 lat
[24]. Suplementacja wapnia może mieć też wpływ na szereg zdarzeń niepożądanych, takich jak zawał
serca, zaparcia, nowotwory jelita grubego i kamica nerkowa. Sugeruje się, że wapń pochodzący z diety
jest bardziej korzystny dla zdrowia niż suplementy, a także lepiej przyswajalny [25].
W raporcie ekspertów Europejskiego Towarzystwa Klinicznych i Ekonomicznych Aspektów
Osteoporozy, Osteoartrozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych (ESCEO) oraz Międzynarodowej
Fundacji Osteoporozy (IOF) poddano analizie dowody na skuteczność suplementacji wapnia dla
zdrowego starzenia się z jednoczesnym podawaniem witaminy D lub bez dodatku tej witaminy.
Zauważono między innymi, że suplementacja wapnia wraz z witaminą D jest wskazana u pacjentów z
wysokim ryzykiem niedoboru wapnia i witaminy D oraz u osób leczonych z powodu osteoporozy [26].
W metabolizmie tkanki kostnej podkreśla się również rolę witaminy K2. Jest to jeden z trzech
głównych związków należących do witaminy K. Aktywuje osteokalcynę, która jest syntetyzowana przez
osteoblasty i odpowiada za mineralizację, wzrost i przebudowę tkanki kostnej. Suplementacja witaminą
K2 wraz z wapniem i witaminą D poprawia mineralizację tkanki kostnej oraz zwiększa jej wytrzymałość
[27]. Witamina K2 syntetyzowana jest przez bakterie i występuje głównie w produktach pochodzenia
zwierzęcego, a także tych poddanych procesowi fermentacji.
Witamina C odgrywa ważną rolę w organizmie człowieka i jest istotnym suplementem dla
utrzymania zdrowia kości. Pobudza syntezę włókien kolagenowych i komórki odpornościowe.
Zapotrzebowanie organizmu na witaminę C jest zróżnicowane i zależne od wielu czynników, takich jak
wiek, płeć oraz stan fizjologiczny i wynosi 60 mg na dobę u kobiet i 75mg na dobę u mężczyzn [28].
Nie jest ona wytwarzana w organizmie człowieka, więc niezbędna jest jej suplementacja. W oparciu o
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gęstość mineralną tkanki kostnej, prawdopodobieństwo złamań i markery obrotu kostnego
potwierdzono regenerujący wpływ witaminy C na tkankę kostną [29].
Krzem organiczny to suplement diety, występujący w postaci kwasu ortokrzemowego. Zalecana
dzienna dawka wynosi 35 mg - 100 mg. Krzem bierze aktywny udział w syntezie kwasu hialuronowego
i kolagenu. Ponadto stymuluje mineralizację i odbudowę struktury beleczkowej tkanki kostnej.
Wykazano pozytywny związek pomiędzy spożyciem krzemu w codziennej diecie a poziomem krzemu
w surowicy krwi u zdrowych, dorosłych osób. Spożycie krzemu zawartego w napojach
bezalkoholowych, produktach zbożowych oraz warzywach bogatych w karoten miało pozytywny
wpływ na poziom krzemu w osoczu [30].

3. Podsumowanie
Suplementy to dostępne bez recepty różne preparaty, złożone z substancji odżywczych, którym
przypisuje się korzystny wpływ na sprawność organizmu i jakość życia. Ich działanie może być
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania stawów, mięśni i metabolizm tkanki kostnej. Wykazują
właściwości prozdrowotne, a nawet lecznicze, stanowiąc alternatywę dla farmaceutyków, jednak mogą
być wykorzystywane tylko jako środki wspomagające procesy medyczne. Mogą one przyczynić się do
zmniejszenia konieczności podaży leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a tym samym ich
działań niepożądanych, głównie gastroenterologicznych i neurotoksycznych. Suplement powinien
zawierać jasny i przejrzysty opis producenta z podaniem składu, dawki i procesu technologicznego
użytego do produkcji wybranego preparatu. Ważna jest również edukacja, zarówno lekarzy, jak i
pacjentów, na temat różnic w dostępnych na rynku suplementach celem optymalizacji korzyści w
leczeniu zaburzeń narządu ruchu.

Słowa kluczowe:
suplementacja, preparaty doustne, zaburzenia narządu ruchu

Keywords:
supplementation, oral preparations, musculoskeletal disorders
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Abstrakt
Operacje neurochirurgiczne, takie jak resekcje guzów czy implantacje stymulatorów DBS, stanowią
bardzo duże wyzwanie dla operatora. Chirurg musi wykazywać się szczegółową wiedzą anatomiczną,
ale także wysoką precyzją i wyobraźnią przestrzenną, by nie popełnić błędu, który może nieść ze sobą
wysokiej wagi powikłania. Zastosowanie mikroskopu jest często niewystarczające do dokładnego
określenia zakresu operacji.
W literaturze międzynarodowej pojawia się coraz więcej prac mówiących o możliwych korzyściach,
płynących z zastosowania obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w neurochirurgii. W
ostatnich latach podkreśla się pozytywny wpływ tego narzędzia na dokładność operatora i
szczegółowość resekcji. Oprócz obrazowania przedoperacyjnego, które jest już powszechnie stosowane,
ciekawą alternatywą wydaje się śródoperacyjne zastosowanie tego badania. Wprowadzanie tej metody
do praktyki klinicznej jest kolejnym krokiem w stronę uzależnienia neurochirurgii od stosowania
rezonansu magnetycznego.
Rozpowszechnienie obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego podczas przygotowania do
operacji neurochirurgicznych będzie prawdopodobnie wzrastać w następnych latach. Pojawiające się
sugestie o możliwych zastosowaniach śródoperacyjnych tego badania utwierdzają w przekonaniu, że
jego funkcja w przyszłości nie będzie ograniczać się jedynie do planowania przedoperacyjnego, zaś
szereg jego zastosowań będzie się powiększał.

English Abstract
Neurosurgical operations such as tumor resections or DBS implantation pose a great challenge for
the operator. The surgeon must exhibit detailed anatomical knowledge but also high precision and spatial
imagination in order not to make a mistake that may result in serious complications. Often enough the
use of a microscope is insufficient to accurately define the scope of the operation.
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Internationally, there is a growing body of research on the possible benefits of magnetic resonance
imaging in neurosurgery. In recent years, it has been emphasized that this tool has a positive impact on
the accuracy of the operator and the detail of resection. In addition to preoperative imaging, which is
already widely used, there are also reports on an interesting alternative - the intraoperative use of this
test. Introducing this method to clinical practice is yet another step towards making neurosurgery heavily
dependent on use of magnetic resonance imaging.
The spread of magnetic resonance imaging use inpreparation for neurosurgical operations will be
most likely rising in upcoming years. The emerging suggestions about possible intraoperative
applications of this study confirm that its function in the future will not be limited only to preoperative
planning, and the number of its applications will increase.

1. Wstęp
Neuronawigacja to technika mapowania struktur mózgowia, pozwalająca na przygotowanie zabiegu
neurochirurgicznego w oparciu o badania obrazowe. Za wstępny krok w kierunku opracowania tej
metody można uznać opis urządzenia zwanego encefalometrem autorstwa Dmitriego Nikolaevicha
Zernova [1]. Koncepcje o podobnych rozwiązaniach pojawiały się już na początku XX wieku, a ich
popularność wzrosła w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Pionierem ramowej chirurgii
stereotaktycznej był Martin Kirschner, który przeprowadził taką operację na człowieku w 1933 roku.
Samą technikę neuronawigacji wykorzystano po raz pierwszy w 1986 roku, bazując na obrazach z
mikroskopu operacyjnego. W kolejnych latach techniki mikroskopowe traciły na znaczeniu wobec coraz
szerszego zastosowania tomografii komputerowej, by ostatecznie zostać zastąpionymi przez
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego [1]. Dzięki obrazom radiologicznym wysokiej
rozdzielczości, neuronawigacja ułatwia operatorowi orientację w polu operacyjnym, przekładając się
tym samym na większą dokładność i precyzję leczenia, jak również zmniejszenie traumatyczności
zabiegów. Pomimo stosowania neuronawigacji w rutynowej praktyce neurochirurgicznej od kilku
dekad, wciąż pojawiają się nowe doniesienia naukowe dotyczące innowacyjnych zastosowań i dalszej
ewolucji tej technologii.

2. Przegląd literatury
Neuronawigacja wykorzystuje obrazy anatomicznych struktur pacjenta uzyskane w czasie badania
tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dzięki odpowiednim technikom
komputerowym, zostają one zespolone z rzeczywistym widokiem rejestrowanym przez kamery
podczerwone na sali operacyjnej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zestawu referencyjnego ze
znacznikami, zainstalowanego na stabilizującej głowę pacjenta ramie Mayfielda (Rysunek 1). Tak
przygotowany zestaw pozwala wykorzystać uzyskane wcześniej przekroje czaszki w tworzeniu swoistej
mapy struktur mózgowia, która umożliwia operatorowi wykonywanie czynności ze zwiększoną
precyzją.
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Z biegiem lat technika neuronawigacji ulegała udoskonaleniom, umożliwiając przeprowadzenie
procedur uważanych dotąd za zbyt ryzykowne. Jej udział w rozwoju neurochirurgii jest niezaprzeczalny,
a nowe prace prezentujące kolejne modyfikacje technologiczne i zastosowania kliniczne neuronawigacji
opartej na obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego sugerują, że potencjał metody nie został
jeszcze w pełni wykorzystany.

Rys. 1 Neuronawigacja z wykorzystaniem ultradźwięków. A – zestaw do neuronawigacji z głową pacjenta umieszczoną w
ramie Mayfielda. B – Użycie śledzonego przez kamerę aparatu USG. C – Nawigowana resekcja [2]

Pośrednio potwierdza to ilość rekordów pojawiających się w bazach publikacji takich jak PubMed,
czy Medline pod hasłem „neuronawigacja”. Liczba ta z roku na rok rośnie, co świadczy o niesłabnącym
zainteresowaniu tą technologią.
Podobne rozwiązania mają zastosowanie w operacjach, które swoim zakresem obejmują inne części
ciała. W przypadku chirurgii CUN (Centralnego Układu Nerwowego) wykorzystywany jest rezonans
magnetyczny, ze względu na dokładność tego badania w obrazowaniu tkanek miękkich, w tym układu
nerwowego. Jednak operacjach wybranych części ciała najczęściej pomocne i często używane są obrazy
tomografii komputerowej. Wyróżnia to zabiegi neurochirurgiczne na tle innych operacji i sprawia, że
neuronawigacja musi mierzyć się z problemami niespotykanymi dotąd w operacjach z zastosowaniem
tomografii komputerowej. Zaliczamy do nich dużo większe koszty badania, mniejszą mobilność
urządzeń i potrzebę użycia specjalnych narzędzi chirurgicznych, w pełni kompatybilnych z rezonansem
magnetycznym (w przypadku prób zastosowania urządzenia obrazującego na sali operacyjnej). Jednak
wprowadzanie kolejnych innowacji w sposób istotny wpływa na mnogość nowych rozwiązań w
zakresie neuronawigacji. Pomysły, które są dzisiaj trudne do zrealizowania ze względu na towarzyszące
im problemy techniczne, mogą w krótkim czasie stać się łatwiejsze w realizacji i pomóc rozwiązać
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aktualne ograniczenia. Z tego powodu rozwój współczesnej medycyny jest silnie uzależniony od
rozwoju technologicznego, którego postęp nieustannie przyspiesza.

2.1. Neuronawigacja z obrazowaniem śródoperacyjnym
Wśród najnowszych doniesień naukowych pojawiają się wzmianki dotyczące możliwości
wykorzystania neuronawigacji ze śródoperacyjnym zastosowaniem rezonansu magnetycznego. W
przeciwieństwie do techniki tradycyjnej, obraz radiologiczny powstaje w czasie trwania operacji,
pozwalając na dostosowanie widoku do zmiennego położenia tkanek (ang. brain shift).
Zjawisko przesunięcia struktur mózgowia in vivo jest dość istotne, co znalazło odzwierciedlenie w
licznych opracowaniach naukowych poświęconych tej problematyce. Do przyczyn przemieszczenia
tkanek w trakcie operacji należą m. in. ruch sprzętu, pozycja pacjenta, działanie grawitacji, utrata
płynów i tkanek, typ usuwanego guza oraz wpływ podawanego pacjentowi mannitolu. Wyniki badań
ilustrują, jak drastyczne zmiany zachodzą w obrazie podczas zabiegu w efekcie ubytków zarówno
chorej, jak i zdrowej tkanki, a także utraty podparcia dla pozostałych struktur mózgowia [4]. Siła
grawitacji oraz narastający obrzęk oddziałują na otoczenie, powodując istotne zmiany w położeniu
poszczególnych elementów mózgowia. W przypadku płynów, istotną rolę odgrywają krew i płyn
mózgowo-rdzeniowy. Ponieważ ograniczenie śródoperacyjnej utraty krwi jest jednym z głównych
priorytetów, w większości przypadków aspekt ten nie ma decydującego wpływu na ułożenie struktur
mózgowia w warunkach operacji planowej. Utrata płynu mózgowo rdzeniowego jest w tym kontekście
znacznie bardziej istotna. W jej następstwie dochodzi do zmiany ciśnienia oddziaływującego na tkankę
nerwową mózgu, tym samym rozmieszczenia struktur mózgowia w obrębie czaszki. Bezpośrednio
powiązane z utratą płynu mózgowo-rdzeniowego jest również stosowanie mannitolu [5]. Brak penetracji
bariery krew-mózg oraz hipertoniczne działanie mannitolu powodują przesunięcie wody z objętości
płynu mózgowo-rdzeniowego do krwi, co również może stanowić przyczynek do relokacji tkanki
nerwowej. Szereg badań wskazuje na średnie przemieszczenie powierzchni mózgu o około 5 mm, z
maksymalnym notowanym przesunięciem przekraczającym 10 mm. Istotność opisywanych zmian, jak
również konieczność uwzględnienia ich w trakcie operacji neurochirurgicznej, wydaje się być
bezdyskusyjna.
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Rys. 2. Przyczyny śródoperacyjnego przemieszczenia tkanek (ang, brain shift), opracowanie własne na podstawie [5]

Pierwsze próby wykorzystania techniki neuronawigacji z zastosowaniem ultrasonografii i tomografii
komputerowej miały miejsce w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, jednak ówczesna jakość
obrazowania nie pozwoliła na szersze zastosowanie metody w praktyce klinicznej. W następnym
dziesięcioleciu doszło do przewrotu, w wyniku którego rezonans magnetyczny stał się metodą z wyboru
w ocenie guzów mózgowia. Późniejsze udoskonalenia i miniaturyzacja urządzenia umożliwiła
wprowadzenia rezonansu magnetycznego na salę operacyjną. Wyniki współczesnych badań wskazują
na istotną poprawę jakości przeprowadzonych operacji, dzięki znacznie lepszemu dopasowaniu obrazu
podlegającego stałej, śródoperacyjnej korekcji.

Rys. 3. Schemat sali operacyjnej z rezonansem magnetycznym o wysokim polu. Możliwe ustawienie stołu operacyjnego w
dwóch pozycjach: A – pozycja ze standardowymi narzędziami mikrochirurgicznymi z użyciem neuronawigacji opartej na
obrazach z mikroskopu operacyjnego. B – z uwzględnieniem wysokopolowego rezonansu magnetycznego i narzędziami
przystosowanymi do pracy w polu magnetycznym [5]
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Rys. 4. Widok sali operacyjnej podczas zabiegu z dostępu przezklinowego z użyciem standardowych narzędzi [5]

Znaczenie obrazowania śródoperacyjnego w kontekście poprawy jakości zabiegów operacyjnych
stale rośnie. Połączenie danych rezonansowych z obrazem mikroskopowym wydaje się być obecnie
najbardziej rozwiniętą techniką dostarczającą kluczowych informacji odnośnie efektów/ doszczętności
zabiegu. Dzięki niej możliwe jest niezwłoczne podjęcie decyzji o ewentualnym rozszerzeniu zakresu
operacji, a co za tym idzie, wyeliminowanie ryzyka reoperacji z powodu niedoszczętnej resekcji.
Ważnym aspektem jest jednak jakość uzyskiwanych obrazów. Niska rozdzielczość obrazu może
skutkować niedokładnym określeniem granic zmiany, błędnym rozpoznaniem i w konsekwencji słabego
wyniku podjętego leczenia. Przy zastosowania systemów o niskim polu magnetycznym obrazy są
gorszej jakości niż w badaniach wykonywanych z użyciem pola wysokiej częstotliwości. Nowoczesne
rozwiązania dały możliwość wprowadzenia urządzeń generujących wysokie pole celowane wprost na
operowany obszar [5].

2.2. Rekonstrukcja trójwymiarowa
Oprócz obrazowania śródoperacyjnego coraz częściej pojawiają się prace dotyczące zastosowania
obrazów trójwymiarowych, jako rekonstrukcji dwuwymiarowych przekrojów, uzyskanych w
standardowym

obrazowaniu

metodą

rezonansu

magnetycznego.

Przejście

z

obrazowania

dwuwymiarowego do trójwymiarowego przybliża operatorowi rzeczywiste stosunki anatomiczne i
znacząco ułatwia orientację w polu operacyjnym. W przypadku wykorzystania do neuronawigacji
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typowych obrazów dwuwymiarowych, chirurg musi samodzielnie („w myślach”) zrekonstruować
wolumetryczny obraz mózgowia - jedynie w oparciu o swoje doświadczenie i wyobraźnię przestrzenną.
Z przyczyn oczywistych taki proces nie może zostać poddany standaryzacji. Dlatego też racjonalnym
wydaje się być pomysł komputeryzacji renderingu wolumetrycznego, który znacznie pomógłby
operatorowi oraz przyczynił się do eliminacji potencjalnego błędu ludzkiego.
Rozwiązanie to jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego oprogramowania, np. FSL lub
3DSlicer w połączeniu z elektrodami stereoencefalograficznymi.

Rys. 5. Rekonstrukcje powierzchni mózgu z wykorzystaniem różnych sekwencji rezonansu magnetycznego. Obrazy a
FLAIR. b T2-zależne. c T1-zależne. d T1-zależne ze wzmocnieniem kontrastowym [6]

Publikacje poświęcone wspomnianej techonologii wskazują na jej skuteczność w zabiegach
operacyjnych u pacjentów z epilepsją [6]. Średnia osiągana dokładność neuronawigacji trójwymiarowej
w cytowanej powyżej pracy wyniosła 2.68 mm. Rekonstrukcja 3D nie pozwoliła na kompensację
zjawiska przemieszczenia tkanki mózgowej, jednak okazała się pomocna w określaniu kierunku i
nasilenia przemieszczenia. Wartym nadmienienia jest również fakt, że użyte w badaniu
oprogramowanie nie posiada certyfikacji uprawniającej do zastosowania medycznego. Sprawia to, że
obrazy uzyskane tą metodą mogą stanowić jedynie poboczną pomoc w podejmowaniu decyzji.
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Kombinacja tej techniki z obrazowaniem śródoperacyjnym zdaje się bezpiecznym i efektywnym
rozwiązaniem w operacyjnym leczeniu epilepsji [6].

2.3. Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości
Autorzy szeregu kolejnych prac proponują wprowadzenie do neuronawigacji technologii
rzeczywistości rozszerzonej. Polega to na przeniesieniu obrazów neuronawigacyjnych z monitorów
znajdujących się na sali w przestrzeń wirtualną, dostępną operatorowi po założeniu specjalnych
okularów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe staje się całkowite wykluczenie z użycia klasycznych
monitorów [7, 8]. Zmniejsza to stopień dekoncentracji chirurga i przenosi trójwymiarowy obraz
bezpośrednio na głowę pacjenta.

Rys. 6. a – Niestandardowa sonda do rejestracji narzędzi. b - Zestaw referencyjny ze znacznikami umożliwiającym
zlokalizowanie pacjenta i kalibrację obrazu [7]
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Rys. 7. a Oponiak nerwu węchowego b Segmentacja c Hologram nałożony na głowę pacjenta za pomocą HoloLens [7]

Aktualne prace dotyczące tego tematu zaznaczają, że metoda ta musi zostać jeszcze dopracowana
pod względem dokładności nawigacji oraz stabilności obrazu holograficznego. Ponadto, aby mogła
mieć ona zastosowanie kliniczne, muszą zostać rozwiązane trudności funkcjonalne [7]. Autorzy prac
zaznaczają jednak, że wprowadzenie technologii AR (ang. Augmented Reality) do użytku codziennego
na sali operacyjnej jest bardzo prawdopodobne, ze względu na widoczne korzyści dla chirurgów płynące
z takiego rozwiązania.

Rys. 8. Obraz z endoskopii z nałożonym obrazem/filtrem rozszerzonej rzeczywistości, pokazującym trajektorię narzędzia
(pierścienie), zarys tętnic szyjnych oraz obrys celu. [9]
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Rys. 9. Obraz z endoskopii z informacją z rozszerzonej rzeczywistości w postaci trajektorii narzędzia (pierścienie) i zarysu
celu resekcji [9]

2.4. Użycie robota w operacjach przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Zupełnie nowatorską propozycją jest zastosowanie robotów w (opartej na neuronawigacji)
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Jest to nieinzwazyjna metoda stymulacji wybranych
obszarów mózgu. W tym celu wykorzystywane jest zjawisko indukcji elektromagnetycznej wywołane
poprzez szybko zmieniające się pole elektromagnetyczne. Generowane jest ono za pomocą zwojów,
które muszą zostać precyzyjne umieszczone przez operatora i utrzymane w tej samej pozycji względem
czaszki przez określony czas. Użycie robota umożliwia automatyzację korekcji i ułatwia
pozycjonowanie.
Badania wykazały większą precyzję robotów w oznaczaniu punktów stymulacji w porównaniu do
najbardziej doświadczonych operatorów – chirurgów; skuteczność wywołania potencjałów była jednak
porównywalna [10].

3. Podsumowanie
Ciągle trwające badania nad zastosowaniem neuronawigacji wskazują na ogromny potencjał tej
technologii, jak również jej coraz większy wkład w operacje neurochirurgiczne. Wykorzystanie
obrazowania śródoperacyjnego, czy transformacja obrazów 2D w trójwymiarowe (3D), mają duży
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wpływ na poprawienie dokładności i precyzji zabiegu operacyjnego, a tym samym zmniejszenie odsetka
i ciężkości powikłań. Z kolei przeniesienie obrazów neuronawigacyjnych ze stacjonarnych monitorów
do przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej nie tylko zwiększa wygodę i ergonomię pracy operatora, ale
także eliminuje potencjalne dystraktory i pozwala na lepszą orientację w polu operacyjnym. Wszystkie
wymienione

modyfikacje

zapowiadają

wzrost

znaczenia

obrazowania

metodą

rezonansu

magnetycznego, które stanie się jednym z podstawowych narzędzi w rękach neurochirurga. Przytoczone
doniesienia naukowe wytyczają również kierunek rozwoju neurochirurgii, w której nową erę
wyznaczają zaawansowane techniki komputerowe.

Słowa kluczowe:
innowacje, rozwiązania, nowe, zastosowania, chirurgia

Keywords:
innovations, solutions, novel, applications, surgery
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Terapia elektrowstrząsowa u pacjentów w podeszłym wieku
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Abstrakt
Terapia elektrowstrząsowa (EW) jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia wykorzystywaną w
psychiatrii. Reakcja terapeutyczna oraz remisja objawów osiągana jest częściej, niż po zastosowaniu
farmakoterapii.
Szczególnym wyzwaniem w leczeniu psychiatrycznym wydaje się grupa pacjentów w podeszłym
wieku. Zmiany wynikające ze starzenia organizmu, współistnienie chorób somatycznych oraz licznie
przyjmowane leki sprawiają, że farmakoterapia staje się szczególnie trudna. Depresję w wieku starczym
charakteryzują częściej występujące nawroty oraz objawy psychotyczne.

Często konieczne jest

uzyskanie szybkiej reakcji na leczenie.
Ważną alternatywę dla farmakoterapii może stanowić leczenie biologiczne, szczególnie terapia
elektrowstrząsowa. Jak pokazują badania, jej skuteczność wśród pacjentów w podeszłym wieku, jest
zdecydowanie wyższa, niż w przypadku farmakoterapii. Remisję udaje się osiągnąć u 31-90%
pacjentów z depresją lekooporną, zaś istotną poprawę u 70-80% pacjentów.
Bezpieczeństwo leczenia EW starszych pacjentów – choć budzi wiele kontrowersji – jest bardzo
duże. Konieczne jest jednak dokładne zbadanie pacjenta przed kwalifikacją do zabiegu i zwrócenie
uwagi na problemy internistyczne, szczególnie kardiologiczne. Choć istnieją badania, które podkreślają
pozytywny wpływ EW na funkcje poznawcze, po jej stosowaniu mogą pojawić się przemijające
zaburzenia pamięci, dotyczy to zwłaszcza pamięci autobiograficznej.
Wiek oraz choroby współistniejące nie powinny przyczyniać się do odrzucania tej metody leczenia
a priori. Wręcz przeciwnie są badania wskazujące na to, że wiek jest pozytywnym czynnikiem
predykcyjnym skuteczności EW, tzn. że metoda jest skuteczniejsza u osób starszych.
EW stanowią znakomitą alternatywę dla nieskutecznej lub powodującej liczne działania niepożądane
farmakoterapii.

English Abstract
Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective and safe treatment used in psychiatry. The
therapeutic response and remission of symptoms is achieved more often than after the use of
pharmacotherapy. The group of elderly patients seems to be a particular challenge in psychiatric
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treatment. The changes resulting from the aging of the organism, the coexistence of somatic diseases
and numerous medications taken make pharmacotherapy particularly difficult. Depression in old age is
characterized by more frequent relapses and psychotic symptoms. Often it is necessary to obtain a quick
reaction to treatment. An important alternative to pharmacotherapy may be biological treatment,
especially electroconvulsive therapy. Research shows that its effectiveness in elderly patients is much
higher than in the case of pharmacotherapy. Remission is achieved in 31-90% of patients with drugresistant depression, and a significant improvement in 70-80% of patients. The safety of ECT treatment
in elderly patients - although it is controversial - is very large. However, it is necessary to carefully
examine the patient before qualifying for the procedure and pay attention to internal problems, especially
cardiological ones. Although there are studies that emphasize the positive effect of ECT on cognitive
functions, transient memory impairment may occur after its use, this applies especially to
autobiographical memory. Age and comorbidities should not lead to rejection of this method of
treatment in advance. On the contrary, there are studies indicating that age is a positive predictor of EW
effectiveness, i.e. that the method is more effective in older people. ECT is an excellent alternative to
ineffective pharmacotherapy or pharmacotherapy that causes numerous side effects.

1. Wstęp
Terapia elektrowstrząsowa (EW) to skuteczna i bezpieczna metoda leczenia psychiatrycznego,
polegająca na wywołaniu kontrolowanego, uogólnionego napadu padaczkowego. Po raz pierwszy prąd
elektryczny w leczeniu zaburzeń psychicznych zastosował Klemens Maleszewski w latach
sześćdziesiątych XIX wieku, zaś pierwszy zabieg elektrowstrząsowy wykonali Bini i Cerletti w latach
trzydziestych XX wieku. Przez lata stosowania EW, aż do teraz, metoda terapii uległa znacznym
zmianom. W przeszłości, mimo poprawy stanu psychicznego pacjentów uczestniczących w zabiegach,
opisywano liczne działania niepożądane, które zmniejszyły użyteczność terapii. Ponadto przyczyniły
się one do postrzegania jej jako metody niebezpiecznej i ograniczającej wolność pacjenta. Przełomem
w technice wykonywania EW było wprowadzenie do procedury sukcynylocholiny (środka
zwiotczającego mięśnie) oraz zastosowanie aparatów lepszej jakości, które wykorzystują wąskie
impulsy szpilkowe. Dzięki temu zmniejszyła się ilość działań niepożądanych, w tym uszkodzeń
somatycznych oraz zaburzeń poznawczych [1]. Ważnym zagadnieniem wpływającym na ograniczenie
stosowania EW jest odbiór społeczny tej metody leczenia. Badania wskazują na niską wiedzę o EW
oraz istnienie negatywnych postaw względem tej terapii w społeczeństwie [2]. Wpływ na to może mieć
przedstawianie EW w kinematografii, jako metafory represji, kontroli umysłu czy zachowania
pacjentów, co wywołuje jej nieprawdziwy obraz wśród widzów [3]. Negatywne postawy
zaobserwowano również wśród profesjonalistów zdrowia psychicznego. Wielu z nich, w
przeprowadzonym badaniu ankietowym, udzieliło błędnej odpowiedzi na pytania związane z techniką
wykonywania zabiegów, czy przeciwskazaniami do EW. Praca na oddziale, który oferuje EW
przekładała się na znacznie lepszą wiedzę i bardziej pozytywne nastawienie do tej metody leczenia.
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Obecność na zabiegu EW to czynnik, który w największym stopniu wpływał na pozytywne nastawienie
do terapii [4].

2. Wykorzystanie EW w Polsce
Mimo potwierdzonej skuteczności oraz bezpieczeństwa terapii elektrowstrząsowej, wykorzystanie
tej metody leczenia w Polsce jest niewielkie. Spośród 4300 specjalistów psychiatrii, jedynie 1,2% z nich
(50 specjalistów) wykonuje zabiegi elektrowstrząsowe. Wskaźnik stosowania EW w Polsce wynosi 0,13
leczonych pacjentów/10 000 mieszkańców/rok. Wśród krajów, które praktykują EW daje to jedną z
niższych wartości. W ośrodkach, które stosują terapię elektrowstrząsową odsetek wykorzystania
dotyczy od 0,001% do 7,3% wszystkich pacjentów. Wzrost inwestycji przeznaczonych na ochronę
zdrowia w Polsce nie przyniósł wzrostu stosowania EW. W 2005 roku wykonywano je w 25 ośrodkach,
podczas gdy obecnie zabiegi odbywają się jedynie w 19 z nich (39,6% wszystkich placówek
psychiatrycznych). 62,3% wszystkich pacjentów poddanych terapii pochodziło z 4 ośrodków. Rzadkie
stosowanie EW, poza niewykorzystanym potencjałem terapeutycznym, powoduje również obniżenie
kompetencji personelu medycznego. Z kolei brak wiedzy i kompetencji, nasila spadek wykorzystania.
Ośrodki, które nie wykonywały EW w Polsce, jako główne ograniczenia wskazywały problemy
finansowe i organizacyjne. Rzadkie wykorzystanie tej metody może wynikać z faktu, że do zabiegów
potrzebny jest wykwalifikowany personel, tworzący zespół, zaś sam zabieg uważany jest za inwazyjny.
Ponadto jest to procedura stosunkowo kosztowna, co stanowi dużą barierę szczególnie dla małych
ośrodków. Dane z Polski dotyczące wykorzystania EW nie wpisują się w trend wzrostowy obserwowany
w
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ukierunkowanych na EW. Jednak praca w ośrodku, który praktykuje terapię elektrowstrząsową
przekłada się na pozytywne postawy w stosunku do niej. Konieczny jest wzrost edukacji, prowadzenie
szkoleń oraz opracowanie wytycznych, które pomogą w upowszechnieniu zabiegów [5].

3. Leczenie depresji w podeszłym wieku
Leczenie pacjentów psychiatrycznych w podeszłym wieku jest niezwykle trudnym zadaniem. Z
jednej strony zauważalny staje się proces starzenia organizmu, z drugiej, pacjenci cierpią na różne
współtowarzyszące choroby somatyczne. Jednej osoby często dotyka więcej niż jedno schorzenie. W
leczeniu psychiatrycznym ważnym zagadnieniem są również interakcje z lekami, przyjmowanymi z
powodu chorób somatycznych. Ponadto wraz z wiekiem, zmienia się farmakokinetyka leków
psychotropowych, zaś działania niepożądane przyjmowanych substancji leczniczych mogą być
nieakceptowalne. Również przebieg chorób psychicznych u pacjentów w wieku podeszłym staje się
charakterystyczny. Depresja ma zazwyczaj przebieg przewlekły, zaś nawroty pojawiają się częściej.
Farmakoterapia wydaje się w wielu przypadkach niewystarczająca – lekooporność może występować u
15-30% pacjentów. Dlatego ważną alternatywę wśród pacjentów w podeszłym wieku stanowić może
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leczenie biologiczne, szczególnie terapia elektrowstrząsowa. Badania donoszą, że jest to skuteczniejsza
i bezpieczniejsza metoda leczenia niż farmakoterapia, również w tej grupie wiekowej [6, 7, 8, 12, 13].

4. Skuteczność i bezpieczeństwo EW w wieku podeszłym
Grover i wsp. przeprowadzili badanie retrospektywne, wykorzystując dane 161 pacjentów powyżej
60 roku życia (średnio 65,8 lat), poddanych EW. Najczęstszym rozpoznaniem w badanej grupie były
zaburzenia afektywne, szczególnie depresja jednobiegunowa. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii
elektrowstrząsowej porównano z wynikami młodszych pacjentów. Terapia okazała się leczeniem
skutecznym – u 80,8% pacjentów z badanej grupy wystąpiło zmniejszenie nasilenia objawów o
minimum 50%. Zaobserwowano również, że EW jest leczeniem bezpiecznym. Działania niepożądane
w żadnym przypadku nie doprowadziły do zaprzestania leczenia, zaś większość z nich miało łagodny
charakter. U 40,3% pacjentów zaobserwowano zmiany ciśnienia tętniczego podczas zabiegu EW. U
niektórych pojawiły się również zmiany w zapisie EKG. Około połowa pacjentów zgłaszała zaburzenia
poznawcze [7]. Zaburzenia poznawcze, w tym zaburzenia pamięci są najczęściej wskazywane w
różnych badaniach dotyczących terapii elektrowstrząsowej, jako skutek uboczny zabiegów. Jednak
Vann Jones i McCollum przeprowadzili przegląd systematyczny, w którym analizowali badania
dotyczące wpływu tej metody leczenia na subiektywne odczucia dotyczące własnej pamięci. Mimo
dużej heterogeniczności, większość badań zaznacza poprawę subiektywnej pamięci po EW. Jest to
prawdopodobnie związane z poprawą wyników leczenia depresji. Mniej subiektywnych dolegliwości
powoduje również wykorzystanie krótszych impulsów w czasie zabiegów [8]. W badaniu Dominiak i
wsp. ocena neuropoznawcza pacjentów wykazała poprawę w zakresie ogólnej sprawności poznawczej
oraz werbalnej pamięci słuchowej, które oceniano 2–3 tygodnie po zakończeniu terapii. Nie
obserwowano istotnych zmian w wynikach testów dotyczących funkcji wzrokowo-przestrzennych,
pamięci operacyjnej, czy funkcji wykonawczych przed i po EW. Badanie to wskazuje również na utratę
spójności pamięci autobiograficznej po terapii elektrowstrząsowej, zarówno w przypadku zabiegów
jednostronnych, jak i dwustronnych. Niekorzystny wpływ EW był wyraźniejszy w grupie leczonej
zabiegami dwustronnymi i dotyczył zarówno pamięci semantycznej, jak i epizodycznej [9]. Według
niektórych badań upośledzenie pamięci autobiograficznej może trwać ponad trzy miesiące, sugerując,
że jest to najbardziej odczuwalny efekt uboczny terapii EW [10]. Lepszą funkcję poznawczą
zaobserwowano u pacjentów stosujących „magnetic seizure therapy” [11]. Jest to nowa terapia
konwulsyjna, podobna do EW, która wymaga jednak większej ilości badań klinicznych, aby uznać ją za
realną alternatywę dla terapii elektrowstrząsowej.
Socci i wsp. przeprowadzili badanie porównujące skuteczność, bezpieczeństwo i cechy kliniczne
terapii elektrowstrząsowej w zależności od grupy wiekowej u pacjentów młodych (18-45 lat), w średnim
wieku (46-64 lat) oraz starszych (>65 lat). Wszyscy zakwalifikowani zostali do dwustronnych zabiegów
EW, z powodu epizodu dużej depresji. W badaniu wzięło udział łącznie 402 pacjentów. Podeszły wiek
nie wpływał na odpowiedź kliniczną po stosowanej terapii. Co więcej, starsi pacjenci wykazywali
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najwyższe wskaźniki odpowiedzi (choć nie były one istotne statystycznie), zaś wskaźniki remisji były
podobne we wszystkich trzech grupach. W sumie, około 70% starszych osób, które brały udział w
badaniu zareagowało na leczenie. Potwierdzone zostało również bezpieczeństwo terapii. Pacjenci w
wieku średnim i starszym zgłaszali poprawę funkcji poznawczych po zabiegach. W grupie młodszych
badanych nie zaobserwowano zmian w tym aspekcie. Również w tym przypadku, autorzy sugerują, że
poprawa funkcji poznawczych prawdopodobnie związana była z przeciwdepresyjnym efektem
skutecznego leczenia. Chociaż EW może powodować obniżenie pamięci, amnezję wsteczną i następczą,
może również powodować wzrost funkcji poznawczych dzięki leczeniu choroby podstawowej. Terapia
była dobrze tolerowana oraz nie zaobserwowano różnic w działaniach niepożądanych w stosunku do
osób młodych. Inna była jednak charakterystyka napadów. U osób starszych były one krótsze, zaś ich
liczba mniejsza. Może to sugerować, że potrzebują oni mniej zabiegów do osiągnięcia poprawy
klinicznej, a więc odpowiadają lepiej na terapię [12]. Jest to zgodne z badaniem, które przeprowadził
Rhebergen i wsp. Na grupie 120 pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne zaobserwował, że w
grupie pacjentów z szybką remisją po EW, średni wiek był znacznie wyższy [13].
W retrospektywnym badaniu Antosik-Wójcińska i wsp. oceniali skuteczność i bezpieczeństwo
terapii elektrowstrząsowej w populacji starszych pacjentów. 65 pacjentów w wieku podeszłym
otrzymało EW. Wszyscy ukończyli 65 rok życia, zaś 13 chorych miało ponad 75 lat. Skuteczność
leczenia mierzona była z wykorzystaniem Skali Ogólnej Oceny Klinicznej (CGI-S). Odsetek pacjentów
z poprawą kliniczną wyniósł 76,9%, zaś remisja dotyczyła 49,2%. Ponadto nie zaobserwowano żadnych
poważnych działań niepożądanych. Warto jednak zaznaczyć, że pacjenci w starszym wieku mają
podwyższone ryzyko okołozabiegowe. Obecność nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej,
niewydolności serca, czy zaburzeń rytmu zwiększa ryzyko powikłań kardiologicznych. Dlatego w
ramach kwalifikacji do EW pacjent powinien być dokładnie zbadany internistycznie, z uwzględnieniem
badań dodatkowych (EKG metodą Holtera, USG serca metodą przezklatkową) [14]. Antosik-Wójcińska
i Święcicki wykazali ponadto, że ryzyko powikłań kardiologicznych w czasie zabiegów
elektrowstrząsowych wzrastało wraz z wiekiem pacjenta [6]. EW może powodować podwyższenie
ciśnienia krwi oraz wzrost częstości akcji serca. Związane jest to prawdopodobnie z odruchami
miotonicznymi, uwalnianiem adrenaliny z rdzenia nadnerczy oraz bezpośrednią stymulacją układu
współczulnego, która skutkuje uwolnieniem noradrenaliny [14]. Według Jain i wsp. 15% wszystkich
pacjentów (56) poddanych EW w szpitalu w Indiach było w wieku powyżej 60 lat. Większość (96%)
leczyło się z powodu depresji. U 91,6% był to epizod ciężki, zaś 68% nie odpowiedziało na wcześniej
zastosowane leczenie psychotropowe. Zaobserwowano odpowiedź na leczenie w 80-90% pacjentów
oraz brak jakichkolwiek poważnych działań niepożądanych [15]. Pacjenci geriatryczni mogą również
uzyskiwać większą korzyść długoterminowo. Wśród przebadanych 482 pacjentów (w tym 210
geriatrycznych) odsetek ponownych hospitalizacji po EW był niższy w grupie pacjentów podeszłym
wieku (6,2% do 22%) [16].
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5. Porównanie EW z farmakoterapią w podeszłym wieku
Istnieją również randomizowane badania kliniczne porównujące skuteczność oraz bezpierczeństwo
farmakoterapii i terapii elektrowstrząsowej w populacji starszych pacjentów. Zhang i wsp.
przeprowadzili badanie w grupie 82 osób, których średni wiek wynosił 66 lat. Zaobserwowali oni
większą poprawę kliniczną w zakresie objawów depresyjnych wśród pacjentów, którzy otrzymywali
EW. Odsetek odpowiedzi na leczenie tych pacjentów wyniósł 97,5%, podczas, gdy w grupie
przyjmującej paroksetynę jedynie 63,4%. Ponadto pacjenci otrzymujący EW spędzili mniej czasu w
szpitalu [11]. Chen i wsp. przeprowadzili badanie na grupie 61 pacjentów w wieku od 62 do 75 lat.
Osoby poddane terapii elektrowstrząsowej lepiej odpowiedziały na leczenie, niż te, które stosowały
farmakoterapię (paroksetyna, sertralina, buspiron). Odsetek odpowiedzi wyniósł 96,7% dla pierwszej
grupy oraz 73,3% dla drugiej [17]. W trzecim badaniu prowadzonym przez Wanga i wsp. udział wzięło
60 pacjentów, w wieku od 60 do 78 lat. Odsetek odpowiedzi po zabiegach elektrowstrząsowych wyniósł
80%, zaś po stosowaniu wenlafaksyny 73,3%. Nie zaobserwowano jednak różnicy istotnej statystycznie
[18]. Inne badania porównywały łączenie terapii elektrowstrząsowej i farmakoterapii, z samą
farmakoterapią. Ma i wsp. przeprowadzili badanie w którym udział wzięło 88 pacjentów. Jedna grupa
poddawana była zabiegom EW oraz przyjmowała escitalopram, druga zaś dostawała escitalopram w
monoterapii. Grupa pacjentów z EW wykazała znaczną poprawę. Średni wskaźnik w skali HAMD
zmienił się z 32 do 7,64 podczas, gdy w czasie farmakoterapii z 31,6 na 10,09 [19]. W badaniu Jianga i
wsp. u 83 pacjentów w wieku 60-79 lat zastosowano leczenie terapią elektrowstrząsową, z
jednoczesnym przyjmowaniem sertraliny, lub podawano samą sertralinę. Osoby, które uczestniczyły w
zabiegach EW miały znaczne osłabienie objawów depresyjnych. Odsetek odpowiedzi wyniósł 85,3%,
podczas gdy w grupie, która otrzymywała jedynie lek 64,9% [20]. Ponadto Spaans i wsp. ustalili,
wykorzystując skalę MADRS, że szybkość remisji w populacji starszych pacjentów jest osiągana
znacznie szybciej za pomocą EW, niż farmakoterapii. W ciągu 5 tygodni 63,8% pacjentów leczonych
EW uzyskało remisję, w porównaniu z jedynie 23,5% pacjentów, którzy otrzymywali leki [21].
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, które zgłaszali pacjenci otrzymujący tylko EW były
zaburzenia pamięci, zawroty głowy, nudności i wymioty oraz ból mięśni. W grupie z farmakoterapią
było to pragnienie lub suchość w ustach, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, senność
bezsenność, dyzuria oraz zaparcia [11, 17, 18, 20, 21]. Dane te, zdają się potwierdzać korzyści
stosowania EW, w porównaniu z farmakoterapią, związane z bezpieczeństwem i skutecznością leczenia.

6. Podsumowanie
Terapia elektrowstrząsowa jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, również wśród pacjentów w
podeszłym wieku. Odsetek odpowiedzi klinicznej na leczenie oraz remisji w tej grupie pacjentów jest
wysoki. W czasie kwalifikacji do terapii należy uważać na współistniejące choroby somatyczne i
pamiętać o przeprowadzeniu dokładnego badania internistycznego pacjenta. Zaburzenia układu
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krążenia i zaburzenia poznawcze to najczęstsze działania niepożądane, zaś powikłania zagrażające życiu
w zasadzie nie występują. Leczenie elektrowstrząsami pacjentów starszych wymaga odpowiedniej
kwalifikacji – jak w przypadku każdej procedury medycznej. Wydaje się jednak, że jest to
niewykorzystywana wystarczająco alternatywa leczenia pacjentów psychiatrycznych w wieku
podeszłym, dla nieskutecznej farmakoterapii.
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terapia elektrowstrząsowa, starsi pacjenci, skuteczność
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