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Abstrakt   

Zapalny guz miofibroblastyczny (inflammatory myofibroblastic tumor – IMT) jest rzadkim, 

zazwyczaj łagodnym guzem składającym się z komórek zapalnych. Występuje z częstością od 0,04% 

do 0,7%, zwykle u dzieci i młodych dorosłych, jednak może dotyczyć osób w każdym wieku. Etiologia 

guza wciąż jest niepewna. Objawy zależą od konkretnego umiejscowienia guza, który może się 

znajdować w dowolnym miejscu ciała, z predyspozycją do płuc oraz okolic brzucha i miednicy. 

Niektórzy pacjenci z IMT są bezobjawowi, podczas gdy inni mogą mieć niespecyficzne objawy ze 

strony układu oddechowego, gorączkę lub ból. Diagnostyka ITM jest zależna od miejsca występowania 

guza. W badaniach obrazowych IMT przedstawia się niejednoznacznie, od dobrze odgraniczonych po 

naciekające zmiany.  Jego rozpoznanie opiera się głownie na badaniu histopatologicznym zmiany.   

English Abstract   

The inflammatory myofibroblastic tumor is a rare, usually benign tumor composed of inflammatory 

cells. The incidence ranges from 0.04% to 0.7%. It usually affects children and young adults, but it can 

affect any age group. The etiology of the tumor is still unknown. Symptoms depend on the specific 

location of the tumor, which may be anywhere in the body with a predisposition to the lungs, abdomen 

and pelvis. Some patients with IMT are asymptomatic, while others may have nonspecific respiratory 

symptoms, fever, or pain. The diagnosis of ITM depends on the tumor site. The IMT is heterogeneous 

in medical imaging, from well-defined to infiltrating lesions. Diagnosis is based mainly on the 

histopathological examination of the lesion.  

1. Wprowadzenie   

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 roku zapalny guz miofibroblastyczny 

(IMT) to mezenchymalny nowotwór o pośrednim stopniu złośliwości (rzadko dający przerzuty) [1].  
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Pierwotnie opisywany jako zapalny guz rzekomy w płucach, był nazywany kilkoma innymi 

nazwami, w tym ziarniniakiem z komórek plazmatycznych, rzekomym guzem ksantomatycznym i 

pseudosarkomatyczną proliferacją miofibroblastyczną [2]. IMT jest guzem miejscowo złośliwym, 

odległe przerzuty lub zmiany wieloogniskowe występują w mniej niż 5% przypadków [1]. Guz ten 

posiada wysoki wskaźnik nawrotów oraz niskie ryzyko przerzutów [2].  

IMT jest nowotworem miofibroblastycznym z naciekami komórek plazmatycznych, limfocytów i 

eozynofilów [3]. Spektrum morfologiczne obejmuje „guz rzekomy” z przeważającym stanem zapalnym, 

od zmian z niewielką ilością komórek wrzecionowatych, do wysoce komórkowego guza 

miofibroblastycznego pozbawionego elementów zapalnych i zrębu, naśladującego mięsaka [4].  

Występuje częściej u niemowląt i młodych dorosłych, pomimo wciąż niepewnej etiologii, wiąże się 

z różnymi czynnikami, takimi jak urazy, infekcje, genetyka i patologie autoimmunologiczne [5]. IMT 

występuje najczęściej w płucach, jamie brzusznej i miednicy, ale może również występować w wielu 

innych miejscach w całym ciele [6].  

Patogeneza IMT pozostaje niejednoznaczna, sugerowano reakcje zapalne na przewlekłe lub 

nawracające infekcje dróg oddechowych lub podrażnienie dróg oddechowych. Z IMT wyizolowano 

czynniki zakaźne, takie jak ludzki wirus opryszczki (HHV) -8, Eikenella corrodens, Nocardia, 

Mycoplasma i wirus Epstien Barr’a, typując czynniki mikrobiologiczne jako potencjalne wyzwalacze.  

Jednak czynniki zakaźne nie zostały powszechnie zidentyfikowane we wszystkich guzach. Kwestią 

dyskusyjną pozostaje, czy IMT stanowią pierwotny proces zapalny, czy też wyraźną odpowiedź zapalną 

na nowotwór złośliwy o niskim stopniu złośliwości [7].  

Rozpoznanie IMT może być opóźnione z powodu niespecyficznych objawów. Mogą wystąpić 

objawy specyficzne dla nowotworów pierwotnych danego miejsca, takie jak ból brzucha lub objawy 

żołądkowo-jelitowe w przypadku zmian w obrębie jamy brzusznej oraz kaszel lub ból w klatce 

piersiowej w przypadku guzów płuc [6]. „Zespół zapalny” obejmujący gorączkę, utratę masy ciała i złe 

samopoczucie obserwuje się u 15–30% pacjentów, ocena laboratoryjna tych pacjentów może ujawnić 

niedokrwistość mikrocytarną, zwiększoną szybkość sedymentacji erytrocytów, trombocytozę i/lub 

poliklonalną hipergammaglobulinemię, prawdopodobnie związaną z nadprodukcją IL-6 [6].   

2. Podłoże genetyczne guza  

Około połowa osób z IMT ma rearanżację genu ALK (kinaza chłoniaka anaplastycznego), który 

znajduje się na chromosomie 2p23 i koduje receptorową kinazę tyrozynową, co czyni go wiarygodnym 

markerem diagnostycznym i zastosowaniem w terapii celowanej z użyciem inhibitorów kinazy 

tyrozynowej [4] i skutkuje trwale aktywowanym białkiem i dodatnim wybarwieniem immunologicznym 

-  IMT wykazuje dodanie barwienie w kierunku wimentyny, desminy i aktyny mięśni gładkich [8].   

Jeżeli zaś chodzi o patogenezę pozostałej połowy IMT bez ekspresji ALK - w jednym z badań, w którym 

wykorzystano sekwencjonowanie nowej generacji, 6 z 9 ALK-ujemnych guzów IMT wykazało 
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obecność fuzji obejmujących geny ROS-1 (ok. 10% przypadków [1]) lub PDGFRβ (czynnik wzrostu 

pochodzenia płytkowego [PDGFR]) [6] i NTRK [1].   

Obecnie w podgrupie przypadków ALK ujemnych stwierdzono nieprawidłowości również w innych 

genach, takich jak  gen wariantu 6 ETS (ETV6 gen), neurotropowy receptor kinazy tyrozynowej 3 

(NTRK3) i RET  [4]. Wykazano również, iż obecność komórek zwojowych, ekspresja p53 i aneuploidia 

są związane z bardziej agresywnym zachowaniem [4].  

3. Diagnostyka  

Diagnostyka IMT zależy przede wszystkim od jego umiejscowienia. Zdarza się tak, że zmiana 

wykrywana jest przypadkowo podczas rutynowych badań, np. radiologicznych (RTG) [9,5],   

ultrasonograficznych (USG) [10], czy też badań z powodu innego schorzenia. Wynik USG czy RTG 

jest zazwyczaj niejednoznaczny [6] i skłania do poszerzenia diagnostyki. W następnej kolejności 

zazwyczaj wykonywana jest tomografia komputerowa (TK) [9]. Wyniki badań morfologicznych 

wykazują zmiany zależne od umiejscowienia guza, jednak w niektórych przypadkach mogą nie 

wykazywać odchyleń. Ostateczne rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyniku histopatologicznego 

[9,5]. IMT w jamie brzusznej mogą prezentować się jako liczne, dyskretne masy w tym samym regionie 

anatomicznym. Zmienna densyjność i echogeniczność są stwierdzane odpowiednio w TK i USG. 

Opóźnione i trwałe wzmocnienie kontrastowe jest widoczne w składowej włóknistej IMT. Zwapnienia 

są lepiej widoczne w TK. Na ogół zmiany w wątrobie, przestrzeni zaotrzewnowej i układzie moczowo-

płciowym są dobrze ograniczone [6].  

3.1. Zapalny guz miofibroblastyczny płuc  

Najbardziej znanym i powszechnym miejscem występowania zapalnego guza miofibroblastycznego 

są płuca [3]. IMT płuc, po raz pierwszy odnotowane w 1939 r., są uważane za podgrupę zapalnych 

guzów rzekomych. Są charakterystycznymi zmianami złożonymi z wrzecionowatych komórek 

miofibroblastycznych, którym towarzyszy naciek zapalny komórek plazmatycznych, limfocytów i 

eozynofili [11]. IMT płuc są rzadkie. Ich dokładna częstość nie jest znana, zgłaszana w piśmiennictwie 

częstość występowania w płucach wynosi <1% wszystkich guzów płuc [9]. U dzieci IMT płucne 

stanowią około 50% zmian łagodnych i są najczęstszymi pierwotnymi zmianami w płucach [6].   

IMT płuc mogą przebiegać bezobjawowo lub występować z kaszlem, krwiopluciem, dusznością i 

bólem opłucnowym. Objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka, utrata masy ciała, złe samopoczucie 

i zmęczenie można zaobserwować u 15–30% pacjentów. U niektórych mogą wystąpić nawracające 

zapalenia płuc [11]. Z patologicznego punktu widzenia IMT mogą naśladować niespecyficzne reakcje 

zapalne, takie jak infekcja, niedrożność proksymalnych dróg oddechowych, choroba związana z 

immunoglobuliną G (IgG)-4, organizujące się kryptogenne zapalenie płuc i chłoniak rzekomy [7].  
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Płucne IMT występują częściej w dolnych płatach z predylekcją do obwodowego miąższu płucnego 

i lokalizacji podopłucnowych [6]. Mogą one zająć miejscowo oskrzela, śródpiersie, ścianę klatki 

piersiowej i przeponę [6].   

Płucne IMT na radiogramach klatki piersiowej pojawiają się jako pojedyncze, ograniczone, 

zrazikowe zmiany zlokalizowane preferencyjnie w dolnych płatach [6]. Gdy IMT objawia się jako 

pojedynczy guzek płuc, główne radiologiczne rozpoznanie różnicowe obejmuje pierwotny lub wtórny 

nowotwór, hamartoma, naczyniaka krwionośnego, chrzęstniaka i sekwestracje płucną [11].  

W TK zmiany te wykazują niejednorodne wzmocnienie (Rysunek 1.) i mogą być związane z 

niedodmą i / lub wysiękiem w opłucnej. Amorficzne lub dystroficzne zwapnienia w płucnych IMT 

występują częściej u dzieci niż u dorosłych [6]. Na obrazach rezonansu magnetycznego (MRI) 

T1zależnych guzy te mają pośrednią intensywność sygnału i wysoką intensywność sygnału na obrazach 

T2-zależnych [11].  

  

Rysunek 1. Zapalny guz miofibroblastyczny płuc. (A) Osiowa tomografia komputerowa ze wzmocnieniem kontrastowym 

(TK; okno tkanek miękkich) i (B) osiowa TK (okno płucne) klatki piersiowej przedstawiająca niejednorodną masę w 

języczku (białe strzałki) z zacienieniem typu „matowej szyby” na obwodzie zmiany [6]  

Płucne IMT wykazują wychwyt fluorodeoksyglukozy. Do monitorowania odpowiedzi na terapię 

można zastosować PET/TK [6]. Pozytonowa tomografia emisyjna z wykorzystaniem 

fluorodeoksyglukozy wykazuje zwiększoną aktywność metaboliczną w zmianach IMT, stwarzając 

dalsze wyzwania w odróżnieniu łagodnych zmian IMT od chorób złośliwych. Obrazowanie PET może 

być korzystne u pacjentów z chorobą inwazyjną w ocenie i monitorowaniu odpowiedzi na terapię [7].   

Rozpoznanie IMT jest trudne do ustalenia i zawsze konieczne jest badanie histologiczne tkanki.  

Próbki z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i bronchoskopowe są zazwyczaj zbyt małe i 

niewystarczające do pewnej diagnozy, dlatego preferowaną metodą diagnostyczną jest chirurgiczne 

wycięcie zmiany [9]. W biopsji dominującymi komórkami są komórki wrzecionowate. Są one 

postrzegane jako przeplatające się strzępki w obrębie polimorficznego nacieku zapalnego składającego 
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się z dojrzałych komórek plazmatycznych i małych limfocytów (Rysunek 2.) [11]. Badanie 

histologiczne wykazuje różne proporcje komórek miofibroblastycznych, ułożonych w śluzowaty, 

włóknisty lub zwapniony zrąb związany z komponentem przewlekłego zapalenia, w tym limfocyty, 

komórki plazmatyczne i eozynofile rozmieszczone w różnym stopniu w obrębie guza [9].  

W badaniach immunohistochemicznych praktycznie wszystkie IMT wykazują reaktywność na 

wimentynę, aktynę mięśni gładkich i aktynę specyficzną dla mięśni różnią się pod względem wzoru. W 

niektórych przypadkach stwierdza się immunoreaktywność na desminę i ogniskowe cytokeratyny.  

Miogenina, mioglobina i białko S100 są ujemne [11].   

Rysunek 2. Czarne strzałki wskazują na komórki miofibroblastyczne: komórki wrzecionowate z długimi procesami 

cytoplazmatycznymi, które są charakterystyczne dla IMT.  Białe strzałki wskazują komórki plazmatyczne z 

charakterystyczną cytoplazmą okołojądrową, które często występują w IMT [11]  

3.2.  Zapalny guz miofibroblastyczny tchawicy i oskrzeli  

Zajęcie tchawicy przez guzy miofibroblastyczne jest rzadkim zjawiskiem. Guzy tchawicy są często 

błędnie diagnozowane jako obturacyjna choroba dróg oddechowych u dorosłych i aspiracja ciała obcego 

u dzieci. Do postawienia diagnozy wymagany jest wysoki wskaźnik podejrzenia wynikający z badania 

bronchoskopowego (Rysunek 3.) [12].Guz występuje częściej w górnej części tchawicy [12]. Zajęcie 

wewnątrzoskrzelowe może wskazywać na ostrą niewydolność oddechową [13]. IMT dróg oddechowych 

może przebiegać bezobjawowo lub powodować duszność, świszczący oddech, krwioplucie i 

poobturacyjne zapalenie płuc. IMT tchawiczo-oskrzelowe mogą mieć postać dobrze zdefiniowanej 

masy wewnątrznaczyniowej lub niejednorodnej masy ze składnikiem egzofitycznym. Zgłaszano 
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towarzyszącą limfadenopatię [6]. W tomografii komputerowej szyi i klatki piersiowej stwierdza się 

zgrubienie oraz zwężenie tchawicy [13]. Najbardziej istotną terapią jest otwarta resekcja chirurgiczna 

lub bronchoskopowa. Zaleca się obserwację w celu monitorowania nawrotu [13].  

  

Rysunek 3. Widok bronchoskopowy przedstawiający guz tchawicy wychodzący z tylnej ściany tchawicy i zamykający 70% 

światła (A) oraz usunięcie guza za pomocą optycznych kleszczyków biopsyjnych (B) [12]  

3.3. Zapalny guz miofibroblastyczny serca  

Zajęcie serca przez IMT jest rzadkie; podobnie jak w przypadku IMT klatki piersiowej, często 

dotyczy to dzieci i młodych dorosłych [6]. Kardiologiczne IMT stanowią mniej niż 5% pierwotnych 

guzów serca [14]. Etiologia i patogeneza kardiologicznych IMT są nadal niejasne [15]. W 

przeciwieństwie do większości pozasercowych umiejscowień IMT, większość kardiologicznych IMT 

nie wykazuje ekspresji kinazy chłoniaka anaplastycznego 1 (ALK-1), co zwiększa możliwość 

wystąpienia innego szlaku patogenetycznego w sercu [15]. W porównaniu z IMT w innych 

lokalizacjach, kardiologiczny IMT wiąże się z rzadszymi nawrotami i wyższym ryzykiem zgonu [14].   

Objawy kliniczne kardiologicznej IMT mogą obejmować objawy ogólnoustrojowe, takie jak 

gorączka, utrata masy ciała, niedokrwistość, trombocytopenia i objawy sercowo-naczyniowe, takie jak 

ból w klatce piersiowej, omdlenia, przemijający napad niedokrwienny i arytmie [6]. Ponadto podobnie 

jak w przypadku innych guzów serca, znaczna chorobowość/śmiertelność może wynikać z arytmii, 

niedrożności dopływu/odpływu i embolizacji guza [15].   

Kardiologiczne IMT zwykle ma postać polipowatej masy we wsierdziu i może pojawić się w 

przedsionku, komorze i/lub zastawce serca [14]. Około 60% powstaje we wsierdziu prawego 

przedsionka lub prawej komory, około 50% w zastawkach, a 12% zajmuje zastawki aortalne [14]. 

Istotne objawy, w tym (ale nie wyłącznie) duszność, niewydolność serca, tachykardia, szmery lub 

zjawiska zatorowe, skierują lekarza do podjęcia badań w celu zbadania serca jako potencjalnego źródła 
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patologii. W innych przypadkach guz w sercu można wykryć przypadkowo w badaniach obrazowych. 

W obu przypadkach elektrokardiogram, RTG klatki piersiowej i echokardiogram są przydatnymi 

wstępnymi badaniami, które pomogą zilustrować patologię serca i wyznaczyć lokalizację i wielkość 

masy serca, wszelkie związane z nimi nieprawidłowości zastawkowe lub strukturalne oraz ogólny stan 

czynnościowy serca [15]. Wyniki obrazowania MR są niespecyficzne i są podobne do wyników innych 

guzów. IMT wykazują niejednorodne wzmocnienie po podaniu gadolinu [6]. W wyjątkowych 

okolicznościach może być konieczne cewnikowanie serca. Ostatecznie jednak rozpoznanie IMT 

wymaga pobrania próbki tkanki do potwierdzenia histopatologicznego. Próbkę zwykle pobiera się w 

czasie operacji [15]. Diagnostyka różnicowa obejmuje włókniaka serca, śluzaka i mięsaka o niskim 

stopniu złośliwości z różnicowaniem fibroblastycznym [15].   

W przypadku IMT serca preferowanym sposobem leczenia jest całkowita resekcja chirurgiczna [14]. 

Chociaż większość guzów serca przebiegała łagodnie po resekcji chirurgicznej, nagła śmierć została 

udokumentowana u 5 pacjentów, w tym u dwóch w wyniku zamknięcia tętnicy wieńcowej przez guz 

[14].   

3.4. Zapalny guz miofibroblastyczny krezki  

Do badania IMT krezki zwykle stosuje się badanie TK. W przypadku dzieci z chorobami jamy 

brzusznej preferowaną metodą badania jest USG, a w dalszej kolejności wykonuje się TK i MRI. 

Poprzednie doniesienia dotyczące ultrasonografii dziecięcych IMT jamy brzusznej koncentrowały się 

głównie na pojedynczych przypadkach, co prowadziło do różnorodnych i mniej specyficznych cech 

obrazowania IMT [16]. Badanie radiologiczne oraz USG jamy brzusznej mogą nieraz ukazywać zmiany 

sugerujące wgłobienie jelita cienkiego, a także zapalenia wyrostka robaczkowego [17]. Objawy 

kliniczne mogą obejmować niemożność oddawania kału i gazów, a także rozlany ból brzucha, gorączkę 

i wymioty [18].  

Badanie ultrasonograficzne wykazuje dużą, niejednorodnie hipoechogeniczną zmianę w prawym 

odcinku lędźwiowym, pępkowym i prawym biodrowym, przylegającą do wątroby, przeważnie 

przemieszczającą prawą nerkę z tyłu i pętle jelitowe z lewej strony (Rysunek 4.). Zmiana może 

wykazywać unaczynienie w badaniu dopplerowskim [16].  
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Rysunek 4. Ultrasonografia prawego podbrzusza. Nieregularna hipoechogeniczna masa – zrazikowane wzmocnienie echa w 

otaczającym jelicie i sieci, wewnętrzne sygnały przepływu krwi w masie  [12]  

Tomografia komputerowa jamy brzusznej ukazuje dużą, jednorodną zmianę hipodensyjną, głównie 

po prawej stronie i w linii środkowej. Zmiana może wykazywać niewielkie, heterogenne wzmocnienie 

po podaniu kontrastu (Rysunek 5.). Przeważnie guz opierał się o dolną powierzchnię wątroby, 

pęcherzyka żółciowego i trzustki z ogniskową utratą płaszczyzny tłuszczowej z trzustką i dolną 

powierzchnią wątroby i dochodził do miednicy. IMT może przesuwać pętle jelita cienkiego na lewą 

stronę i tylno-boczną okrężnicę wstępującą oraz prawą nerkę [19].    

  

Rysunek 5. (a i b) Przedoperacyjne CECT jamy brzusznej, obrazy osiowe + koronalne przedstawiające dużą hipodensyjną 

zmianę krezkową z łagodnym heterogennym wzmocnieniem kontrastowym przemieszczającym pętle jelita cienkiego na lewą 

stronę i okrężnicę wstępującą z tyłu oraz przylegające do dolnej powierzchni wątroby bez widocznego nacieku [19]  
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3.5. Zapalny guz miofibroblastyczny narządów rodnych  

Zapalny guz miofibroblastyczny w żeńskich narządach płciowych może naśladować inne, bardziej 

powszechne guzy łagodne i złośliwe, takie jak mięśniak gładkokomórkowy, mięśniakomięsak 

gładkokomórkowy i mięsak zrębu endometrium. Znajomość cech klinicznych i histologicznych oraz 

stosowanie barwienia immunologicznego ALK może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowej 

diagnozy [2].   

W żeńskich narządach płciowych IMT opisywano w macicy, jajnikach, jajowodach, więzadłach 

szerokich i łożysku. W obrębie przewodu ginekologicznego najczęściej opisywanym w piśmiennictwie 

miejscem występowania IMT jest trzon macicy, a następnie szyjka macicy [2]. IMT jajników są rzadkie 

i zgłaszane w grupach wiekowych dzieci i młodzieży. Zwykle są duże i występują z objawami 

masowymi oraz objawami konstytucyjnymi naśladującymi posocznicę [2].   

Spośród zgłoszonych przypadków IMT w żeńskich narządach płciowych znaczna ilość powstała w 

czasie ciąży. Zmiany były dobrze ograniczone, niewielkie (od 0,5 do 6,8 cm) i zwykle stwierdzane 

incydentalnie podczas ciąży jako przylegająca do łożyska lub oddzielna masa [20].  

Do najczęstszych objawów klinicznych należy dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, ból i ucisk 

miednicy, wysiłkowe nietrzymanie moczu i dyspareunia. Do innych częstych objawów należą również 

nieregularne miesiączki i nieprawidłowe krwawienia z macicy [2]. Odnotowano również przypadki 

nawracających krwawień z dróg rodnych [21], a także objawy zmęczenia, gorączkę, złe samopoczucie, 

anoreksję oraz utratę masy ciała.    

 Niektórzy pacjenci mogą mieć łagodną leukocytozę, trombocytozę, podwyższony wskaźnik 

sedymentacji i podwyższony poziom białka C-reaktywnego. Marker nowotworowy w surowicy (CA 

125) może znajdować się w zakresie normy lub w niektórych przypadkach może być podwyższony, 

zwłaszcza gdy guz ma postać rozsianej choroby jamy brzuszno-miednicy [2].  

USG jamy brzusznej może wykazać nieznacznie powiększoną macicę, podczas gdy badanie MRI - 

niejednorodną masę miękkotkankową w macicy, uciskającą endometrium [21].  

Obraz radiologiczny IMT nie pozwala na postawienie właściwej diagnozy przed zabiegiem 

chirurgicznym. W przypadkach, które sugerują obecność wcześniejszych urazów czy zwiększonego 

stresu w diagnostyce różnicowej nieokreślonej masy miednicy należy brać pod uwagę IMT [22].   

3.6. Zapalny guz miofibroblastyczny oczodołu  

IMT głowy i szyi stanowią 14 do 18% pozapłucnych lokalizacji IMT. Ze względu na 

niejednoznaczny obraz kliniczny należy odróżnić je od innych zmian zakaźnych, ziarniniakowych, 

autoimmunologicznych i nowotworowych na podstawie wyników badań histopatologicznych i analizy 

immunohistochemicznej [23].  

IMT może występować również w obrębie oczodołu. Tę jednostkę chorobową należy wziąć pod 

uwagę w diagnostyce różnicowej mas tej okolicy, zwłaszcza tych z ostrym, zapalnym początkiem [24].   
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Do najczęstszych objawów zaliczamy: wytrzeszcz, opadanie powieki, podwójne widzenie, obrzęk 

okołogałkowy, ból oraz zaczerwienienie [24]. Opisano również przypadki ze spadkiem ostrości wzroku 

w oku po stronie występowania guza [25, 26], desaturacją koloru oraz wadą aferentną źrenicy [25].  

W badaniu ogólnym możemy stwierdzić obrzęk tkanek miękkich w kącie oczodołu, powierzchnia 

spojówki po tej stronie może wybrzuszać się w wyniku łagodnej chemozy [26].  

 Tomografia komputerowa w przypadku IMT okolicy oczodołu ukazuje masę dobrze lub nieostro 

odgraniczoną, zwykle izointensywną z mięśniami zewnątrzgałkowymi. W badaniu MRI najczęstszą 

cechą jest masa oczodołowa, nieznacznie przemieszczająca sąsiednie struktury, w tym nerwu 

wzrokowego [25] z wyraźnymi granicami lub bez, izointensywność w T1 i hiperintensywność w T2. 

Zaobserwowano również wzmocnienie kontrastowe po podaniu gadolinu [24]. MRI może również 

uwidocznić masy tkankowe wzdłuż oczodołu, z zajęciem większego skrzydła kości klinowej i 

wynikającym z tego łagodnym wgłębieniem mięśni gałki ocznej oraz samej gałki ocznej (Rysunek 6.) 

[26].  

  
Rysunek 6. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (głowy i szyi) ukazujące gładkie, płatkowe, intensywnie 

wzmacniające się zmiany masowe wzdłuż górnych i bocznych części prawego oczodołu [26]  

Dalsze postępowanie w przypadku podejrzenia IMT oczodołu obejmuje resekcję guza [24,26], 

badanie histopatologiczne, a następnie steroidoterapię lub radioterapię [24]. Wznowy występują u 24% 

pacjentów [24].   
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4. Leczenie   

 Leczenie chirurgiczne jest pierwszym wyborem leczenia IMT bez przerzutów. W przypadku 

nawrotu IMT w przyszłości opisano skuteczność leków celowanych molekularnie, chemioterapii, 

radioterapii i steroidoterapii. Terapie  te są jednak  nadal kontrowersyjne, dlatego musimy dokładnie 

rozważyć  wskazania do ich stosowania [27]. Agresywne przypadki można leczyć inhibitorami kinazy 

tyrozynowej, takimi jak kryzotynib. Inhibitory te są stosowane w miejscowo zaawansowanym lub 

opornym na leczenie czy też przerzutowym ALK-dodatnim IMT, który nie kwalifikuje się do zabiegu 

operacyjnego [28]. Przeprowadzono badanie dotyczące zastosowania leczenia systemowego u 

pacjentów z IMT, w którym odpowiedzi na chemioterapię zaobserwowano u 8/10 pacjentów, którym 

podawano winblastynę i małe dawki metotreksatu, jednak nie zaobserwowano odpowiedzi na leczenie 

u żadnego z 3 pacjentów leczonych schematem opartym na ifosfamidzie. Jeśli chodzi o chemioterapię, 

autorzy wspominają o serii przypadków pediatrycznych i dorosłych, w których uzyskiwano odsetek 

odpowiedzi na poziomie 58% i 50% odpowiednio po schemacie opartym na antracyklinach i 

chemioterapii winorelbiną/winblastyną. Odkrycia te potwierdzają rolę chemioterapii w nieoperacyjnych 

IMT. W ostatnich latach zmieniło się jednak znaczenie terapii systemowych i obecnie należy rozważyć 

rolę klasycznej chemioterapii w odniesieniu do dostępności i skuteczności inhibitorów kinazy 

tyrozynowej [1]. Leczeniem z wyboru w przypadku  IMT jest całkowita resekcja chirurgiczna w celu 

wykluczenia nowotworu i uzyskania dobrego rokowania [9].  

5. Wnioski  

IMT jest rzadkim guzem występującym zwykle u dzieci oraz młodych dorosłych z predylekcją do 

płuc. W około połowie przypadków charakteryzuje się translokacją chromosomów prowadzącą do 

aktywacji kinazy tyrozynowej ALK. IMT jest zazwyczaj łagodny, rzadko daje przerzuty, choć wykazuje 

zwiększoną skłonność do miejscowych nawrotów. IMT objawia się różnorodnie, zależnie od lokalizacji. 

Diagnostyka IMT bezobjawowego jest zwykle przypadkowa, guz zwykle ujawnia się podczas 

kontrolnych badań obrazowych. Aktualne metody diagnostyczne IMT obejmują:   

• RTG  

• USG  

• CT bez/z kontrastem  

• MRI  

• PET z fludeoksyglukozą  

• Bronchoskopię  

• EKG  

• Echokardiografię  

• Badanie histopatologiczne  

• Badanie immunohistochemiczne  
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Wyniki badań obrazowych mogą być niejednoznaczne, dlatego też niezbędna jest odpowiednia 

wiedza na temat diagnostyki i zmienności lokalizacji tego guza. W celu potwierdzenia ostatecznego 

rozpoznania konieczny jest wynik badania histopatologicznego. Dobra współpraca patologów z 

klinicystami jest więc w tym przypadku niezbędna.   

Słowa kluczowe:   

zapalny guz miofibroblastyczny, nowotwory tkanek miękkich, diagnostyka guza  

Keywords:   

inflammatory myofibroblastic tumor, soft tissue neoplasms, tumor diagnostics  

Literatura  

1. Casanova M, Brennan B, Alaggio R, et al. Inflammatory myofibroblastic tumor: The experience of the 

European pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG). Eur J Cancer. 2020;127:123-129.  

2. Shukla PS, Mittal K. Inflammatory Myofibroblastic Tumor in Female Genital Tract. Arch Pathol Lab Med. 

2019;143(1):122-129.  

3. Irodi A, Chacko BR, Prajapati A, et al. Inflammatory myofibroblastic tumours of the thorax: Radiologic and 

clinicopathological correlation. Indian J Radiol Imaging. 2020;30(3):266-272.  

4. Thirunavukkarasu B, Roy PS, Gupta K, Sekar A, Bansal D. Infantile Inflammatory Myofibroblastic Tumor 

of Spleen. Fetal Pediatr Pathol. 2020;23:1-5.  

5. Muñoz Moya JE, Alfaro Aguirre MO, Leiva Silva M, Kakarieka Weisskopf E, López Sáez MT. Tumor 

miofibroblástico inflamatorio: Presentación variable de una misma patología. Rev Chil Pediatr. 

2019;90(3):328-335.  

6. Surabhi VR, Chua S, Patel RP, Takahashi N, Lalwani N, Prasad SR. Inflammatory Myofibroblastic Tumors: 

Current Update. Radiol Clin North Am. 2016;54(3):553-63.  

7. Sagar AES, Jimenez CA, Shannon VR. Clinical and Histopathologic Correlates and Management Strategies 

for Inflammatory Myofibroblastic tumor of the lung. A case series and review of the literature. Med Oncol. 

2018;35(7):102.  

8. Wang B, Xu X, Li YC. Inflammatory myofibroblastic tumor of the spleen: a case report and review of the 

literature. Int J Clin Exp Pathol. 2019;12(5):1795-1800.  

9. Braham Y, Migaou A, Njima M, et al. Inflammatory myofibroblastic tumor of the lung: A rare entity. Respir 

Med Case Rep. 2020;31:101287.  

10. Boo YJ, Kim J, Kim JH, Kim CS, Suh SO. Inflammatory myofibroblastic tumor of the kidney in a child: 

report of a case. Surg Today. 2006;36(8):710-3.  

11. Khatri A, Agrawal A, Sikachi RR, Mehta D, Sahni S, Meena N. Inflammatory myofibroblastic tumor of the 

lung. Adv Respir Med. 2018;86(1):27-35.  

12. Jindal A, Bal A, Agarwal R. Inflammatory myofibroblastic tumor of the trachea in the pediatric age group: 

case report and systematic review of the literature. J Bronchology Interv Pulmonol. 2015;22(1):58-65.  



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 17 

13. Oztuna F, Pehlivanlar M, Abul Y, Tekinbas C, Ozoran Y, Ozlu T. Adult inflammatory myofibroblastic 

tumor of the trachea: case report and literature review. Respir Care. 2013;58(7):e72-6.  

14. Xu B, Fraser RS, Renaud C, Youssef S, Gottesman RD, Bernard C. Inflammatory myofibroblastic tumor of 

the aortic valves causing sudden cardiac death: a case report and review of the literature. Pediatr Dev 

Pathol. 2014;17(3):231-9.  

15. Eilers AL, Nazarullah AN, Shipper ES, Jagirdar JS, Calhoon JH, Husain SA. Cardiac inflammatory 

myofibroblastic tumor: a comprehensive review of the literature. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 

2014;5(4):556-64.  

16. Qian J, Zhu K, Ye J. Ultrasonic Manifestations of Mesenteric Inflammatory Myofibroblastic Tumors in 

Children. Front Pediatr. 2019;7:39.  

17. Koyuncuer A. Inflammatory myofibroblastic tumor of the small-bowel mesentery: A case report of 

nonspecific clinical presentation and a review of the literature. Int J Surg Case Rep. 2014;5(12):1214-1217.  

18. Alabbas Z, Issa M, Omran A, Issa R. Mesenteric inflammatory myofibroblastic tumor as a rare cause of 

small intestinal intussusception. J Surg Case Rep. 2020;2020(9):rjaa322.  

19. Gupta A, Sharma S, Mittal A, Barwad A, Rastogi S. Recurrent infantile inflammatory myofibroblastic 

tumor of mesentery--Case report and review of imaging findings. Radiol Case Rep. 2020;16(3):504-510 

20. Devereaux KA, Fitzpatrick MB, Hartinger S, Jones C, Kunder CA, Longacre TA. Pregnancy-associated  

21. Inflammatory Myofibroblastic Tumors of the Uterus Are Clinically Distinct and Highly Enriched for  

22. TIMP3-ALK and THBS1-ALK Fusions. Am J Surg Pathol. 2020 Jul;44(7):970-981.  

23. Etlinger P, Kuthi L, Kovács T. Inflammatory Myofibroblastic Tumors in the Uterus: Childhood-Case Report 

and Review of the Literature. Front Pediatr. 2020;8:36.  

24. Markovic Vasiljkovic B, Plesinac Karapandzic V, Pejcic T, Djuric Stefanovic A, Milosevic Z, Plesinac S.  

25. Follow-Up Imaging of Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Uterus and Its Spontaneous Regression. 

Iran J Radiol. 2016;13(1):e12991.  

26. Andrade NN, Mathai PC, Kamil R, Aggarwal N. Inflammatory myofibroblastic tumour: A case report and a 

clinical update. J Oral Biol Craniofac Res. 2017;7(3):219-222.  

27. Strianese D, Tranfa F, Finelli M, Iuliano A, Staibano S, Mariniello G. Inflammatory myofibroblastic tumor 

of the orbit: A clinico-pathological study of 25 cases. Saudi J Ophthalmol. 2018;32(1):33-39.  

28. Habib L, Son JH, Petris C, Kazim M. Spontaneous regression of inflammatory myofibroblastic tumor of the 

orbit: A case report and review of literature. Orbit. 2017;36(3):178-182.  

29. Dutta V, Manoj MG, Malik A, Kumar P. ALK negative inflammatory myofibroblastic tumor of the orbit: a 

masquerading entity. Indian J Ophthalmol. 2014;62(5):627-9.  

30. Hirose S, Kaneko T, Yamaura M, et al. Inflammatory myofibroblastic tumor of ileum with intussusception 

in adult. Clin J Gastroenterol. 2020;13(6):1116-1120.  

31. Oguz B, Ozcan HN, Omay B, Ozgen B, Haliloglu M. Imaging of childhood inflammatory myofibroblastic 

tumor. Pediatr Radiol. 2015;45(11):1672-81.  

 



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 18 

Znaczenie MR w obrazowaniu mas śródpiersia u pacjentów 

pediatrycznych - nowotwory układu chłonnego 

 

Magdalena Leśniewska1, Ilona Kozioł1, Julia Budzyńska1, Agnieszka Kopystecka1, 

Klaudia Karska2 

 

1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Abstrakt  

Chłoniaki są najczęstszą przyczyną powstawania mas śródpiersia. Nawet u 50% - 70% dzieci z 

chłoniakiem limfoblastycznym stwierdza się masę w przednim śródpiersiu. Podstawową metodą 

obrazowania w przypadku zaburzeń układu oddechowego jest RTG klatki piersiowej. Jako metodę 

uzupełniającą popularność zyskała ultrasonografia (USG). Największe znaczenie w obrazowaniu mas 

śródpiersia mają jednak tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR). 

Zastosowanie tego typu badań u pacjentów pediatrycznych wiąże się z wyzwaniami technicznymi. 

Współpraca z dziećmi jest utrudniona, ponieważ ciężko im leżeć przez czas badania bez ruchu oraz nie 

są w stanie wstrzymywać oddechu na polecenie. Możliwość wykonania MR zależy także od stanu 

klinicznego pacjenta. Rezonans magnetyczny zapewnia również wyższą specyficzność diagnostyczną 

prowadzącą do poprawy postępowania klinicznego. Może to zapobiec niepotrzebnym procedurom 

diagnostycznym. Dodatkowo MR nie wymaga podania kontrastu i nie naraża pacjenta na 

promieniowanie, co czyni je bezpieczniejszym badaniem w porównaniu z TK. W niektórych 

przypadkach, obrazowanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego może pomóc w 

przedoperacyjnym planowaniu chirurgicznym, poprzez wyjaśnienie zakresu choroby i zlokalizowanie 

prawidłowego przedziału do resekcji. 

English Abstract 

Lymphomas are the most common cause of the formation of mediastinal masses. Even in 50% - 70% 

of children with lymphoblastic lymphoma, mass is found in the anterior mediastinum. The primary 

method of imaging for respiratory disorders is chest X-ray. Computer tomography (CT) and magnetic 

resonance imaging (MRI) are the most important in imaging. The use of this type of study in paediatric 

patients is associated with technical challenges. Children are more active and less cooperative than adult 

patients, e.g. they are unable to hold breath on the instructions. The possibility of performing MRI also 
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depends on the clinical condition of the patient. MRI provides higher diagnostics specificity leading to 

improved clinical conduct. This can present unnecessary diagnostics procedures. In addition, MRI does 

not expose the patient to radiation, which makes the MRI safer compared to CT scans. In other cases, 

MRI can help with preoperative surgical planning by clarifying the extent of the disease and locating 

the correct resection compartment. 

1. Wprowadzenie  

Śródpiersie jest przestrzenią, którą dzielimy na śródpiersie górne i dolne. Granice między nimi 

wyznacza płaszczyzna przebiegająca przez kąt mostka. Śródpiersie dolne ma trzy przedziały: 

śródpiersie przednie  wyznaczone przez powierzchnię głęboką mostka i brzuszną powierzchnię 

osierdzia, środkowe, które pokrywa się z granicami obejmowanymi przez osierdzie oraz tylne 

ograniczone przez grzbietową powierzchnię osierdzia i powierzchnię brzuszną trzonów kręgów odcinka 

piersiowego kręgosłupa. W obrębie tej przestrzeni przebiegają liczne nerwy czaszkowe, nerwy 

obwodowe oraz pień współczulny. Znajdują się tu także liczne naczynia krwionośne, a także tchawica 

i przełyk. Taki układ umożliwia szerzenie się procesu chorobowego między śródpiersiem, 

twarzoczaszką oraz szyjnym odcinkiem kręgosłupa [1, 2]. 

W przypadku radiologicznego podziału śródpiersia żadna z klasyfikacji nie jest jednomyślnie 

akceptowana. Na podstawie zdjęcia bocznego klatki piersiowej można dokonać podziału na trzy 

przedziały: przedni, środkowy (lub środkowo-przyśrodkowy) i tylny.  

Heitzman wyróżnia siedem regionów definiując śródpiersie przednie jako przestrzeń, która jest 

ograniczona od góry cieśniną piersiową górną i która leży do przodu od  aorty wstępującej i żyły głównej 

górnej, przed, poniżej i nad żyłą nieparzystą. Nie opisuje on śródpiersia środkowego i tylnego jako 

odrębnych przedziałów. Przednia krawędź aorty wstępującej i żyły ramienno-głowowej są trudne do 

uwidocznienia radiologicznego. Masy śródpiersia przedniego często rzutują na serce. W związku z tym 

klasyfikacja Felsona zalicza do zaburzeń dotyczących tego przedziału zmiany zlokalizowane głównie 

w okolicy ograniczonej od tyłu przez aortę wstępującą i żyły ramienno-głowowe, linię przechodzącą 

przez przedni brzeg tchawicy i tylny brzeg serca. Fraser zdefiniował śródpiersie przednie, jako obszar 

położony przed linią poprowadzoną na bocznym zdjęciu klatki piersiowej wzdłuż przedniego brzegu 

sylwetki serca i naczyń ramienno-głowowych. Klasyfikacja zaproponowana przez Heitzmana wydaje 

się mieć lepszą niż pozostałe użyteczność kliniczną [3]. 

2. Patologie w obrębie śródpiersia 

Patologiami, które można znaleźć w obrębie śródpiersia są między innymi torbielowate masy 

śródpiersia (torbiele duplikacyjne), neuroblastoma, mięsak Ewinga, który jest najczęstszym złośliwym 

pierwotnym guzem ściany klatki piersiowej u dzieci, mięsaki prążkowanokomórkowe, 

nerwiakowłókniaki splotowate, zmiany infekcyjne, malformacje limfatyczne, malformacje żylne i 
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mieszane żylno-limfatyczne, teratoma, masy tkanek miękkich: zmiany tłuszczowe, zmiany mięśniowe 

oraz chłoniaki i limfadenopatie [1, 3, 4].  

Około 5% guzów śródpiersia u dzieci stanowią grasiczaki. Ocena grasicy u dziecka ma szczególne 

znaczenie, ponieważ radiogram klatki piersiowej dziecka może pokazać szereg objawów, które mogą 

być mylące i wywoływać obawy dotyczące potencjalnej obecności guza śródpiersia.  

Większość mas zlokalizowanych w śródpiersiu tylnym ma pochodzenie neurogenne. Z tego powodu 

skłonność tych zmian do naciekania kanału kręgowego wymaga pilnej oceny stosunku masy do treści 

wewnątrz rdzeniowych. W tylnym śródpiersiu wzdłuż przyśrodkowego odcinku kręgosłupa występuje 

także wiele wrodzonych płucnych wad rozwojowych klatki piersiowej [3]. W przypadku nowotworów 

złośliwych śródpiersia tylnego chłoniak występuje nieco częściej niż guzy neurogenne (27,0% w 

porównaniu z 21,6%)[5].  

Chłoniaki są najczęstszą przyczyną powstawania mas w śródpiersiu przednim stanowiąc od 46% do 

56% wszystkich mas. U około 50% - 70% dzieci z chłoniakiem limfoblastycznym stwierdza się masę 

w przednim śródpiersiu [6]. W 70% przypadków ostrej białaczki limfoblastycznej, która jest 

najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci, masy te są jednym z elementów obrazu klinicznego [4, 

7]. Chłoniaki Hodgkina stanowią około ⅓ przypadków [1]. U dzieci może wystąpić zarówno chłoniak 

Hodgkina, jak i chłoniak nieziarniczy, jednak ten drugi typ występuje częściej w pierwszej i drugiej 

dekadzie życia [8]. 

Objawami towarzyszącymi obecności masy śródpiersia jest duszność wynikająca ze zwężenia 

światła tchawicy i oskrzeli. W porównaniu z innymi nowotworami, chłoniak może rosnąć bardzo szybko 

dając w rezultacie postępujące upośledzenie oddychania. Możemy je zaobserwować w więcej niż 

połowie przypadków chłoniaków Hodgkina śródpiersia u pacjentów pediatrycznych [4, 10]. 

Towarzyszyć temu może również obecność płynu w jamie opłucnej i osierdziu. W przebiegu tych 

schorzeń mogą wystąpić zespół żyły głównej górnej (ZŻGG) oraz zespół górnego śródpiersia. Oba te 

zespoły są stanami nagłymi, zagrażającymi życiu [9]. ZŻGG w 80 - 95% spowodowany jest przez 

nowotwór. Głównymi objawami są obrzęk twarzy i szyi oraz duszność. Z kolei zespół górnego 

śródpiersia związany jest z uciskiem krtani [4]. Pacjentom pediatrycznym dotkniętym chłoniakiem 

śródpiersia może towarzyszyć również bezobjawowa limfadenopatia. Do pozostałych objawów należą: 

kaszel, duszność, dysfagia lub krwioplucie. Objawy ogólnoustrojowe, takie jak nocne poty i utrata masy 

ciała są częściej spotykane w przypadku chłoniaków agresywnych [8]. 

3. Diagnostyka obrazowa śródpiersia 

Podstawową metodą obrazowania w przypadku zaburzeń układu oddechowego u dzieci i dorosłych 

jest RTG klatki piersiowej. Jako metodę uzupełniającą popularność zyskała ultrasonografia (USG), 

wykorzystywana głównie w nagłych przypadkach, w przychodniach oraz przy łóżkach pacjentów w 
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szpitalach. Niemniej jednak obrazowanie przekrojowe jest niezbędne w niejednoznacznych 

przypadkach, a także do planowania przedoperacyjnego [3, 11]. 

3.1. Obrazowania przekrojowe - porównanie metod 

Do głównych technik obrazowania przekrojowego o wysokiej rozdzielczości należą tomografia 

komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR), które mają największe znaczenie w obrazowaniu 

klinicznym [3]. 

W ciągu ostatnich lat badaniem z wyboru dla przekrojowego obrazowania klatki piersiowej stała się 

TK. Mocną stroną tej metody jest szybkość pozyskiwania obrazu, doskonała rozdzielczość przestrzenna 

oraz łatwa dostępność. Główną wadą tomografii komputerowej są skutki związane z promieniowaniem 

jonizującym, które są szczególnie niebezpieczne w populacji pediatrycznej. Wykazano wysokie ryzyko 

wystąpienia nowotworów złośliwych związane z napromieniowaniem w przeszłości [11, 12].  

Sekwencje i techniki MR umożliwiają zobrazowanie anatomicznych i patologicznych struktur 

śródpiersia na podstawie charakterystyki sygnału oraz zdolności do zmiany sygnału tkanki, poprzez 

zastosowanie impulsów inwersji lub nasycenia oraz charakterystyki wzmocnienia. Dzięki MR można 

mierzyć procesy fizjologiczne, takie jak ruchy ścian serca i przepływ krwi. Dlatego dobrą alternatywą 

dla obrazowania klatki piersiowej wydaje się być MR, który ponadto ze względu na brak 

promieniowania jonizującego może być wykonywany wielokrotnie w badaniach kontrolnych [1, 11, 

13]. W przeciwieństwie do TK, w MR środek kontrastowy może być podawany pacjentom z zaburzoną 

czynnością tarczycy. Ma to duże znaczenie, gdy istnieją przeciwwskazania do stosowania jodowanych 

środków kontrastowych w obrazowaniu śródpiersia tylnego i ocenie inwazji tkanek, naczyń i serca [14]. 

Rezonans magnetyczny posiada jednak liczne ograniczenia. Wykorzystywany w nim sygnał jest 

wprost proporcjonalny do gęstości protonowej tkanek. Płuca w znacznej większości wypełnione są 

powietrzem. Z tego względu gęstość protonów w miąższu płucnym jest niska. Duża różnica w 

podatności pomiędzy powietrzem a tkankami, powoduje szybkie zaniki sygnału. Każda sekwencja w 

MR trwa kilka minut, a więc ciągłe ruchy płuc i bijącego serca powodują pojawienie się artefaktów na 

obrazach [11]. Ponadto w przypadku pacjentów pediatrycznych trudności dotyczą również leżenia 

nieruchomo oraz wstrzymywania oddechu podczas wykonywania badania. Z tego powodu często 

konieczna jest sedacja pacjenta. Szybsze bramkowania oddechowe dzieci, które wymagają technik 

kompensacyjnych oraz obawy dotyczące niestabilności pacjenta są przyczyną niechęci w zastosowaniu 

rezonansu magnetycznego u dzieci [3]. 

Postęp dokonany w obrazowaniu MR, taki jak obrazowanie równoległe, wspólna technika echo-

techniczna i kodowanie fazy rotacyjnej, pomogły zniwelować niektóre z powyższych ograniczeń. 

Obecnie istnieją sekwencje wstrzymania oddechu, które można wykonać w ciągu kilku sekund [11]. 

3.2. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) 
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Sekwencje MR standardowo wykorzystywane do obrazowania śródpiersia to techniki echa 

spinowego (SE), odzyskiwania inwersji (IR) i echa gradientowego (GRE). Ostatnio dostępnymi 

technikami wykorzystywanymi w tym celu są sekwencja Dixona i radialne sekwencje wypełniające 

przestrzeń [1, 15, 16]. Podstawowy protokół MR składa się z szybkich badań T1, T2 i T2 z 

zatrzymaniem oddechu oraz sekwencji SSFP (steadyt state free precession). Ten zestaw sekwencji 

dostarcza podstawowych informacji anatomicznych i patologicznych przy minimalnym czasie trwania 

skanu. Obrazy po podaniu kontrastu mogą dostarczyć dodatkowych informacji np. o powiększeniu 

węzłów chłonnych oraz o obecności mas płucnych [8, 11]. 

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego masy zlokalizowanej w śródpiersiu dziecka 

zwykle jest wykonywane na aparacie 1,5T lub 3T, z pacjentem w pozycji leżącej przy użyciu cewki 

odbiornika typu phasedarray. Wyższe natężenie pola obrazowania na skanerze MR 3T niesie ze sobą 

korzyści dla obrazowania pediatrycznego, w tym poprawę stosunku sygnału do szumu i stosunku 

kontrastu do szumu, z możliwością poprawy w zakresie przestrzennym i czasowym rozdzielczości. 

Dzieci w porównaniu do pacjentów dorosłych cechuje większa ruchliwość oraz niezdolność do 

wstrzymania oddechu na polecenie. Takie problemy można zminimalizować poprzez odpowiednie 

stosowanie sedacji, która pozwala pacjentom na ciągłe, niezależne utrzymywanie drożności dróg 

oddechowych i reagowanie na stymulację fizyczną lub polecenia słowne. Sedacja jest konieczna w 

przypadku niewspółpracujących niemowląt i małych dzieci (do 5 lat). Najczęściej stosowanymi lekami 

są: pentobarbital, propofol i midazolam [8].  

Środki kontrastowe stosowane w klinicznym obrazowaniu MR u dzieci to chelatowana gadolina. 

Pozakomórkowe środki kontrastowe powodują skrócenie czasu relaksacji T1 w obrębie naczynia 

krwionośnego i perfundowanej tkanki. Typowa dawka przy podaniu dożylnym wynosi 0,1 mmol/kg. 

Wykazano, że środki kontrastowe na bazie gadolinu (GBCA) stwarzają ryzyko toksyczności u 

pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Przypadki zgłaszane u dorosłych wskazują również na 

możliwość akumulacji gadolinu w ośrodkowym układzie nerwowym oraz poza nim, u pacjentów 

wymagających wielokrotnych badań z użyciem GBCA [17]. Podanie GBCA może jednak w istotny 

sposób zwiększyć wartość diagnostyczną badania, poprzez zwiększenie widoczności zmian 

chorobowych oraz ułatwienie oceny masy zlokalizowanej w śródpiersiu dziecka [8, 18, 19]. 

3.3. Obrazowanie MR w nowotworach śródpiersia 

Wykazano duże znaczenie rezonansu magnetycznego w obrazowaniu guzów tylnego śródpiersia.. 

Wynika to z jego możliwości uwidocznienia zajęcia nerwów przeponowych/rdzeniowych w guzach 

neurogennych. MR zapewnia lepszą rozdzielczość w tkankach miękkich i dlatego jest przydatny w 

obrazowaniu zarówno wysięku opłucnowego, jak i towarzyszących mu przerzutów do opłucnej. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku starszego dziecka z rozpoznanym pierwotnym nowotworem złośliwym, 

u którego ostatnio pojawił się wysięk opłucnowy. Rezonans magnetyczny całego ciała może być 
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również wykonany podczas wykrywania przerzutów agresywnych nowotworów drobnokomórkowych 

(np. neuroblastoma). Charakter guzów śródpiersia może nie być jasny. MR w sekwencjach T1- i T2-

zależnych i T1-zależnych z kontrastem oraz innych sekwencjach, takich jak obrazowanie dyfuzji może 

dostarczyć dodatkowych informacji niezbędnych do postawienia diagnozy [3, 11, 20]. 

3.4. Obrazowanie MR w chłoniakach śródpiersia 

Najczęściej, diagnostykę obrazową chłoniaka rozpoczyna się od zdjęcia radiologicznego klatki 

piersiowej, które uwidacznia poszerzenie śródpiersia górnego. Badanie TK służy potwierdzeniu 

obecności zmian patologicznych i najczęściej uwidacznia  jednorodną masę śródpiersia górnego [1]. W 

obrazowaniu MR chłoniaki śródpiersia widoczne są jako zrazikowa, wielkoguzkowa masa, złożona z 

konglomeratu wielu węzłów chłonnych, która ma tendencję do wywierania efektu masy na przyległe 

struktury i często obejmuje osierdzie. Obrazowanie  śródpiersia z wykorzystaniem rezonansu 

magnetycznego może pomóc w ocenie zajęcia osierdzia, w celu dokładniejszej oceny stopnia 

zaawansowania choroby oraz umożliwienia zaplanowania ewentualnej interwencji chirurgicznej. 

Ponieważ chłoniak może powstać z grasicy (lub ją obejmować), odróżnienie nowotworu złośliwego od 

powiększonej grasicy podczas obrazowania przekrojowego może sprawiać trudność. W 

przeciwieństwie do normalnej grasicy, limfatyczne zajęcie grasicy zazwyczaj charakteryzuje się 

zrazikowymi, wybujałymi granicami, niejednorodną intensywnością sygnału i przemieszczeniem 

sąsiednich struktur [8]. Poza wstępną oceną stopnia zaawansowania chłoniaka dowiedziono, że MR jest 

skuteczną metodą w obrazowaniu zmian w śródpiersiu przednim, które już zostały poddane terapii. 

Może pozwolić na odróżnienie nawrotu guza od obszarów martwicy lub zwłóknienia wywołanego 

leczeniem.  

Dodatkowym elementem wymagającym diagnostyki u dzieci jest grasica, która po zakończeniu 

terapii może ulegać opóźnionemu przerostowi z odbicia. Odbicie grasicy wymaga różnicowania z 

guzem, poprzez ustalenie jednorodności i homogenności sygnału we wszystkich sekwencjach. Pomocna 

jest również ocena dyfuzji, dzięki której możemy odróżnić przerost opóźniony od przerostu normalnej 

grasicy [3, 10].   

3.5. Obrazowanie węzłów chłonnych 

Powiększenie węzłów chłonnych jest dość powszechne u dzieci, często występuje wtórnie do 

obecności nowotworu lub procesów zakaźnych. Przyczynami etiologii złośliwej mogą być nowotwory 

pierwotne, takie jak chłoniaki, albo przerzuty z guzów pierwotnych brzucha i miednicy, w tym guza 

Wilmsa, nowotworów jąder i różnych mięsaków [8]. Do oceny powiększonych węzłów stosuję się 

obrazowanie TK oraz MR. Prawidłowe węzły chłonne śródpiersia i wnęk płuc wykazują sygnał T1-

zależny zbliżony do sygnału tkanki mięśniowej. Prawidłowe węzły są nieco jaśniejsze w sekwencjach 

T2-zależnych przypominając obraz grasicy [10]. W badaniach podkreślono znaczenie rezonansu 

magnetycznego w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych wnęki i podostrogowych. Wykazano, 
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że MR jest skuteczniejszy w obrazowaniu powiększonych węzłów chłonnych w tych regionach, w 

porównaniu z tomografią komputerową wielorzędową [3]. 

4. Dyskusja 

Obrazowanie MR w populacji dziecięcej może być trudne do uzyskania z powodu hałasu, strachu, 

klaustrofobii i niemożności pacjenta do pozostania w bezruchu. Sedacja lub znieczulenie ogólne jest 

często wymagane do uzyskania obrazu o jakości użytecznej diagnostycznie [8]. Znieczulenie ogólne, 

wentylacja dodatnim ciśnieniem i leżenie na wznak może nasilać stan wywołany przez ZŻGG, będący 

powikłaniem guzów śródpiersia. Tunel rezonansu magnetycznego jest więc niesprzyjającym miejscem 

dla kondycji takich pacjentów [10, 21].  

Pomimo wskazanych ograniczeń, zastosowanie MR w ocenie masy dziecięcego śródpiersia z czasem 

uległo rozpowszechnieniu, dzięki licznym zaletom tego obrazowania. Rezonans magnetyczny pozwala 

na dokładniejszą charakterystykę badanych tkanek. Ponadto wzrasta świadomość szkodliwości 

narażenia na promieniowanie, które jest związane z alternatywnymi strategiami badań (tomografia 

komputerowa). Podobnie jak w innych częściach ciała, obrazowanie MR pozwala na lepsze 

różnicowanie torbieli od ciał stałych i lepsze wykrywanie mikroskopijnego tłuszczu, krwotoków i 

włóknistej zawartości w obrębie zmian. Rezonans magnetyczny oferuje również lepsze uwidocznienie 

unaczynienia zmiany, komórkowości i architektury tkanki, poprzez dynamiczne wzmocnienie 

kontrastowe i obecność ograniczenia dyfuzji. W rezultacie obrazowanie MR zapewnia wyższą 

diagnostyczną specyficzność prowadzącą do poprawy postępowania klinicznego i często zapobiega 

niepotrzebnym procedurom diagnostycznym. W niektórych przypadkach, obrazowanie MR może 

pomóc w przedoperacyjnym planowaniu chirurgicznym, poprzez wyjaśnienie zakresu choroby i 

zlokalizowania prawidłowego przedziału do resekcji [3, 8]. 

Obrazowanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest porównywalne, a w wielu sytuacjach 

nawet dokładniejsze od tomografii komputerowej. Mimo to wydaje się być niedostatecznie 

wykorzystywanym narzędziem, służącym do oceny klatki piersiowej u pacjentów pediatrycznych. 

Bardzo istotnym aspektem w obrazowaniu MR klatki piersiowej i śródpiersia jest zaplanowanie i 

dostosowanie protokołów, aby maksymalnie skrócić czas trwania badania oraz zoptymalizować użycie 

kontrastu [11]. 

5. Wnioski 

Badania obrazowe wykorzystywane w diagnostyce nowotworów śródpiersia mają kluczowe 

znaczenie w ocenie stopnia zaawansowania choroby pierwotnej, choroby pozawęzłowej oraz 

odpowiedzi na leczenie. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego u pacjentów 

pediatrycznych jest interesującą opcją diagnostyczną, jednak niesie za sobą wiele wyzwań. Problem 

stanowi konieczność sedacji pacjenta w celu wykonania badania, od której można odstąpić wykonując 

szybsze badanie tomografii komputerowej. Jednak MR jest badaniem, które nie naraża pacjenta 
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pediatrycznego na wysokie dawki promieniowania, jak w przypadku TK. Jest to bardzo istotne, 

ponieważ pacjenci po terapii przeciwnowotworowej wymagają wielokrotnych badań kontrolnych, a 

kumulacja dawek promieniowania może prowadzić do kolejnych procesów nowotworzenia w 

rozwijającym się organizmie dziecka. Do wyboru odpowiedniej metody obrazowania trzeba więc wziąć 

pod uwagę stan pacjenta i ewentualne korzyści z zastosowania danej techniki.  

Słowa kluczowe:  

śródpiersie, rezonans magnetyczny, chłoniak 

Keywords:  

mediastinum, magnetic resonance imaging, lymphoma 
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Abstrakt   

Tętniaki wewnątrzczaszkowe zaliczane są  do najczęstszych wad naczyń mózgowych. Pęknięcie 

tętniaka może doprowadzić do krwotoku podpajęczynówkowego, który jest stanem bezpośredniego 

zagrożenia życia. Przez wiele lat jedyną metodą leczenia było leczenie operacyjne poprzez klipsowanie 

szyi tętniaka. Wraz z wprowadzeniem odczepialnych spiral przez Guido Guglielmi w 1991 roku, zaczęto 

rozwijać nowe metody leczenia tętniaków naczyń mózgowych drogą wewnątrznaczyniową. Obecnie, 

dzięki rozwojowi nowych technologii oraz  wprowadzeniu innowacyjnych urządzeń takich jak: stenty, 

balony czy flow-divertery, zabiegi wewnątrznaczyniowe stały się preferowaną metodą leczenia 

tętniaków wewnątrzczaszkowych na całym świecie. 

English Abstract  

Intracranial aneurysms are the most common cerebral vascular pathology. A ruptured aneurysm can 

lead to subarachnoid haemorrhage, which is a serious life-threatening condition. For many years, the 

only treatment option was surgery with the method of clipping the neck of the aneurysm. With the 

introduction of detachable coils by Guido Guglielmi in 1991, new methods of endovascular treatment 

of cerebral aneurysms began to be developed. With the advances in  technology and the introduction of 

innovative devices such as stents, balloons and flow-diverters, endovascular procedures have become 

the preferred method of treating intracranial aneurysms worldwide. 

1. Wstęp 

Tętniak wewnątrzczaszkowy należy do najczęstszych wad naczyniowych mózgu. Jest to 

nieprawidłowe, miejscowe poszerzenie tętnicy, które powstaje w wyniku osłabienia wewnętrznej 

warstwy mięśniowej (intimy) ściany naczynia krwionośnego. W ścianie naczynia powstaje miejscowe 

uwypuklenie, które z czasem staje się coraz cieńsze i ostatecznie może ulec pęknięciu, co będzie 

skutkowało udarem krwotocznym. W zależności od lokalizacji pękniętego naczynia, występuje 
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krwawienie śródmózgowe lub krwawienie podpajęczynówkowe, w którym krew przedostaje się do 

płynu mózgowo-rdzeniowego w przestrzeni podpajęczynówkowej [1]. W wyniku pęknięcia tętniaka 

dochodzi do wynaczynienia się krwi, czego skutkiem może być niedokrwienie obszaru mózgu 

zaopatrywanego przez pękniętą tętnicę. Jednocześnie wynaczyniona krew uciska okoliczne struktury, 

niszcząc prawidłową tkankę nerwową oraz, wywołując wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, 

zaburza prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Udar krwotoczny  występuje znacznie rzadziej niż udar 

niedokrwienny, natomiast odznacza się bardziej gwałtownym i cięższym przebiegiem. Jednym z 

najczęstszych objawów pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego jest silny ból głowy o nagłym 

początku, często opisywany przez chorych jako „najsilniejszy ból głowy jakiego kiedykolwiek 

doświadczyli”. Ból może być miejscowy lub rozlany, najczęściej występuje w okolicy potylicznej. Do 

pozostałych objawów możemy zaliczyć światłowstręt, dodatnie objawy oponowe oraz nudności i 

wymioty. Ze względu na bardzo wysokie prawdopodobieństwo ponownego krwawienia z pękniętego 

tętniaka, istotne jest wdrożenie szybkiego leczenia w celu wyłączenia tętniaka z krążenia. W ciągu 

ostatnich trzech dekad wprowadzono kilka metod leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych 

(intracranial aneurysms - IA). Dobranie odpowiedniej metody leczenia zależy od stanu klinicznego i 

wieku pacjenta, a także lokalizacji, wielkości oraz morfologii tętniaka [2].  Do podstawowych technik 

leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych zalicza się: leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne 

poprzez klipsowanie szyi tętniaka oraz metody wewnątrznaczyniowe [3]. Wewnątrznaczyniowa metoda 

leczenia jest akceptowaną i, w wielu przypadkach, preferowaną techniką leczenia pękniętych, jak i 

niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych. 

2.  Opis zagadnienia 

Ogólna częstość występowania niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych wynosi od 2% do 

3,2% w populacji ogólnej, a stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet wynosi 1:2,1. Pęknięte tętniaki 

stanowią główną przyczynę udaru krwotocznego, który w 85% przypadków manifestuje się pod postacią 

krwotoku podpajęczynówkowego (SAH – subarachnoid haemorrhage). Częstość występowania 

krwotoku podpajęczynówkowego w populacji ogólnej wynosi od 10-20 przypadków na 100 000 osób. 

SAH jest to poważny stan zagrażający życiu, w którym krew przedostaje się do płynu mózgowo-

rdzeniowego w przestrzeni podpajęczynówkowej. Tylko u 1/3 pacjentów udaje się osiągnąć całkowite 

wyleczenie - bez powikłań neurologicznych. Z powodu możliwości wczesnego nawrotu krwawienia, do 

jakiego dochodzi u 25% pacjentów, ogromne znaczenie ma jak najszybsze wyłączenie tętniaka 

z krążenia [3]. Chociaż większość tętniaków mózgu nie daje objawów, to u  części pacjentów mogą się 

one objawiać klinicznie  (poprzez wywoływanie „efektu masy” na sąsiadujące struktury neurologiczne) 

lub mogą zostać wykryte przypadkowo, gdy pacjent ma wykonane badanie neuroobrazowe. Do 

najczęstszych objawów niepękniętego tętniaka mózgu można zaliczyć: podwójne widzenie, poszerzone 

źrenice oraz bóle głowy. Ryzyko pęknięcia takich tętniaków i wystąpienia SAH w przyszłości zależy w 
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dużej mierze od ich morfologii, wielkości i lokalizacji. Pod względem wielkości wyróżnia się tętniaki 

małe, nie przekraczające 10 mm, tętniaki duże 10-25 mm oraz tętniaki olbrzymie, których średnica 

przekracza 25 mm. Według aktualnych wytycznych tętniaki większe niż 7mm, odznaczające się 

dynamicznym wzrostem lub wykazujące zmianę kształtu w badaniach obrazowych, powinny być 

poddane leczeniu ze względu na zwiększone ryzyko pęknięcia [4, 5]. Pod względem morfologicznym 

tętniaki wewnątrzczaszkowe dzieli się na wrzecionowate, workowate oraz mykotyczne, opisywane w 

literaturze jako tętniaki zapalne. Tętniaki zapalne powstają na drodze rozsiewu zapalenia z odległych 

lokalizacji, na przykład z procesu zapalnego toczącego się we wsierdziu zastawek i jam serca. Bakterie 

mogą migrować drogą naczyniową do naczyń mózgowych uszkadzając ich ścianę i powodując stan 

zapalny, w wyniku czego dochodzi do osłabienia ściany naczynia i utworzenia się tętniaka zapalnego. 

Tętniaki mykotyczne są bardzo rzadką patologią śródczaszkową stanowiącą od 1 do 6 % przypadków 

wszystkich tętniaków naczyń mózgowych. Tętniaki workowate występują znacznie częściej, stanowią 

one ok. 80% wszystkich tętniaków mózgu. Są one umiejscowione na rozgałęzieniach dużych tętnic, w 

których błona sprężysta jest najsłabiej rozwinięta. Tętniaki zlokalizowane są najczęściej na tętnicy 

łączącej przedniej, tętnicy łączącej tylnej, w rozwidleniu tętnicy środkowej mózgu, w końcowym 

odcinku tętnicy podstawnej oraz początkowym odcinku tętnicy tylnej dolnej móżdżku. W 90% tętniaki 

lokalizują się w układzie tętniczym koła Willisa, a 10% w układzie kręgowo – podstawnym [6]. Do 

środowiskowych czynników ryzyka powstania IA należą nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu oraz hipercholesterolemia. Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek 

(ADPKD), zespół Ehlersa-Danlosa typu IV, zespół Marfana, neurofibromatoza typu 1 i guzy mózgu są 

czynnikami wpływającymi na współwystępowanie choroby. Czynnikami ryzyka mającymi wpływ na 

pęknięcie tętniaka są: płeć żeńska, wiek powyżej 40 r.ż, nieleczone nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu 

i wielkość tętniaka ≥7 mm średnicy. Wykazano, że przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych i 

hormonów płciowych ma związek z powstawaniem tętniaków wewnątrzczaszkowych. Czynniki 

genetyczne również zostały uwzględnione, przy czym zwiększone ryzyko ogólne występuje u 

pacjentów, u których krewni pierwszego i drugiego stopnia mieli wykrytego tętniaka 

wewnątrzczaszkowego lub u których doszło do krwotoku podpajęczynówkowego w wyniku pęknięcia 

takiego tętniaka [1]. Przez wiele lat jedyną metodą leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych było 

leczenie operacyjne. W wielu przypadkach leczenie neurochirurgiczne było utrudnione lub wręcz 

niemożliwe do przeprowadzenia z powodu lokalizacji tętniaka. Te przypadki spowodowały, że zaczęto 

poszukiwać nowych metod leczenia tętniaków tętnic mózgowych. W 1953 roku Sven Seldinger, 

szwedzki radiolog, wprowadził nową technikę przezskórnego cewnikowania tętnic, która umożliwia 

uzyskanie bezpiecznego dostępu naczyniowego. Był to przełomowy moment, który znacząco przyczynił 

się do rozwoju technik małoinwazyjnego leczenia endowaskularnego, umożliwiającego leczenie 

tętniaków naczyń mózgowych drogą wewnątrznaczyniową [6]. 

2.1. Technika 



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 30 

Zabieg wewnątrznaczyniowej embolizacji tętniaka wewnątrzczaszkowego prowadzony jest 

najczęściej z dostępu przez tętnicę udową, uzyskanego metodą Seldingera, w znieczuleniu ogólnym. 

Niezbędnym krokiem do zaplanowania zabiegu jest dokładna ocena morfologii, lokalizacji oraz 

wielkości tętniaka, którą wykonuje się w badaniu cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA, digital 

subtraction angiography) z funkcją rotacji. Umożliwia ona uzyskanie bardzo szczegółowej 

trójwymiarowej rekonstrukcji naczyń tętniczych. Wykonuje się ją podając kontrast z cewnika 

umieszczonego selektywnie w tętnicy dogłowowej. Dostarcza ona znacznie więcej klinicznie istotnych 

informacji niż tradycyjna angiografia wykonana w jednej płaszczyźnie i pozwala na szczegółowe, 

przestrzenne uwidocznienie anatomii tętnic mózgowych, które jest nieosiągalne w standardowej 

angiografii. Dodatkowe projekcje uzyskane dzięki tej technice umożliwiają dokładne zobrazowanie 

zarysu morfologicznego tętniaka i ukazują inne aspekty anatomiczne ważne dla prawidłowego 

zaplanowania całego zabiegu. Dodatkowo rekonstrukcja 3D umożliwia wybranie odpowiedniej 

projekcji roboczej, na podstawie której przeprowadzany jest następnie zabieg [3]. Po zabiegu 

embolizacji wykonuje się diagnostyczną angiografię naczyń mózgowia oraz angiografię rotacyjną 3D 

w celu oceny prawidłowej embolizacji tętniaka oraz w celu wykluczenia uszkodzenia innego naczynia 

w trakcie całego zabiegu [4]. Metoda embolizacji wewnątrznaczyniowej tętniaka 

wewnątrzczaszkowego stanowi alternatywę dla neurochirurgicznego klipsowania, oraz stwarza 

szczególną szansę dla pacjentów z nieoperacyjnym tętniakiem naczyń mózgowych.  

2.2. Embolizacje za pomocą balonu odczepialnego 

Innowacyjną metodą leczenia była wprowadzona w 1971 przez Fiodora Serbinienko metoda 

embolizacji tętniaków mózgu za pomocą lateksowych balonów odczepialnych [6]. Technika ta 

zapoczątkowała nowy sposób myślenia na temat leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych. 

Dopasowanie rozmiaru balonu do worka tętniaka stanowiło jednak duże wyzwanie dla operatora, gdyż 

zbyt duży balon groził rozerwaniem ściany tętniaka, natomiast zbyt mały balon uniemożliwiał całkowite 

wyłączenie tętniaka z krążenia, co pozwalało na dalszy przepływ krwi i zagrożenie późniejszym 

pęknięciem tętniaka.  

2.3. Embolizacje z użyciem spiral 

W 1991 Guido Guglielmi wprowadził odczepialne spirale do embolizacji tętniaków 

wewnątrzczaszkowych, co zapoczątkowało rozwój tej techniki embolizacji wewnątrznaczyniowej, 

która aktualnie jest najczęściej stosowaną techniką embolizacji tętniaków naczyń mózgowych [1]. 

Początkowo stosowane były spirale wolne, które były wypychane specjalnym prowadnikiem poprzez 

mikrocewnik do worka tętniaka. Główną wadą tej techniki był brak możliwości wycofania spirali, gdy 

ta była niewłaściwie ułożona w worku tętniaka. Obecnie wykorzystuje się spirale odczepialne 

elektrolitycznie lub mechanicznie, dzięki czemu lekarz wykonujący zabieg ma pełną kontrolę nad 
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położeniem spirali i może ją odczepić po uprzednim upewnieniu się, że jest ona prawidłowo ułożona w 

worku tętniaka [2]. 

Celem embolizacji za pomocą spiral jest uzyskanie ich gęstego upakowania we wnętrzu tętniaka i 

inicjacja szybkiego utworzenia się skrzepu krwi w jego worku a tym samym wyłączenia go z krążenia. 

Zabieg embolizacji z użyciem spiral jest odpowiedni dla wszystkich tętniaków wewnątrzczaszkowych 

których stosunek średnicy worka tętniaka do średnicy jego szyi wynosi >2,0 [6].  Obecnie wykorzystuje 

się trójstopniową skalę Raymonda do oceny skuteczności wypełnienia światła worka tętniaka spiralami. 

Stopień pierwszy skali Raymonda określa całkowite wypełnienie tętniaka, gdzie w kontrolnym badaniu 

angiograficznym kontrast nie napływa do worka tętniaka. Stopień drugi określa prawie całkowite 

wypełnienie tętniaka, w tej sytuacji środek kontrastowy napływa jedynie do szyi tętniaka. Niecałkowite 

wypełnienie worka tętniaka opisywane jest jako stopień trzeci [4]. 

2.4. Embolizacje z użyciem stentu 

Wprowadzenie stentów zwiększyło możliwości leczenia tętniaków naczyń mózgowych o szerokiej 

podstawie. Od czasu wprowadzenia pierwszego samorozprężalnego stentu Neuroform i zatwierdzenia 

go do leczenia tętniaków wewnątrznaczyniowych drogą przeznaczyniową, stenty stały się jednymi z 

najważniejszych narzędzi w leczeniu tętniaków o szerokiej podstawie, które nie kwalifikowały się do 

leczenia metodą klasycznej embolizacji z użyciem odczepialnych spiral. Ten rodzaj embolizacji polega 

na wewnątrznaczyniowej implantacji metalowego stentu o bardzo gęstym utkaniu, który jest 

umieszczany w macierzystym naczyniu krwionośnym w celu odtworzenia przepływu krwi przez 

prawidłowe naczynie i wyłączenie tętniaka z krążenia. Metoda ta znalazła szczególne zastosowanie w 

leczeniu tętniaków olbrzymich a także tętniaków wrzecionowatych lub workowatych o szerokiej 

podstawie.  

Z biegiem lat opracowano wiele rodzajów stentów o różnych właściwościach. Wyróżnia się stenty 

wycinane laserowo o budowie otwarto- lub zamknięto-komórkowej, stenty hybrydowe a także stenty 

plecione o bardzo gęstym utkaniu – tzw. flow-divertery [7]. Ze względu na swoja budowę stenty można 

podzielić na otwarto-komórkowe, zamknięto-komórkowe oraz hybrydowe. Podział ten warunkowany 

jest ich strukturą. Stenty otwarto-komórkowe posiadają oczka o dużej powierzchni, dzięki czemu są 

bardziej elastyczne i lepiej dostosowują się do anatomicznego kształtu naczynia. Stenty zamknięto-

komórkowe są sztywniejsze przez co gorzej przylegają do ścian naczynia, dlatego też częściej stosuje 

się je w naczyniach o prostej morfologii [8]. 

W ostatnich latach zastosowanie znalazły stenty kierunkowe, zmieniające przepływ krwi (flow-

diverter).  Znalazły one zastosowanie w leczeniu tętniaków, w przypadku których klasyczna embolizacja 

z użyciem spiral była szczególnie utrudniona lub niemożliwa a lokalizacja tętniaka uniemożliwiała 

przeprowadzenie klipsowania neurochirurgicznego drogą kraniotomii [1, 9]. Stenty zmieniające 

przepływ krwi charakteryzują się bardzo gęstym utkaniem, wysokim wskaźnikiem pokrywania naczynia 
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(ang. metal-covered area) oraz małą przepuszczalnością, dzięki czemu napływ krwi do tętniaka zostaje 

zredukowany, a pozostała we wnętrzu worka tętniaka krew ulega wykrzepianiu. Całkowite zamknięcie 

tętniaka następuje w okresie od 6 tygodni do 6 miesięcy po zabiegu [3]. Standardowy okres kontroli 

angiograficznej po wszczepieniu stentu zmieniającego przepływ krwi wykonuje się w 3,6 i 12 miesiącu 

po wykonaniu zabiegu. Obecność metalowego stentu w świetle tętnicy zwiększa ryzyko zakrzepicy i 

wymaga od pacjenta przyjmowania dwóch leków przeciwpłytkowych. Zaleca się stosowanie podwójnej 

terapii przeciwpłytkowej z użyciem preparatu Plavix (klopidogrel) i aspiryny (ASA), rozpoczynając 

terapię przed wszczepieniem urządzenia i kontynuując przez trzy do sześciu miesięcy, a następnie 

dożywotnio stosując aspirynę w monoterapii [10]. 

2.5. Embolizacje metodą BAC (Balloon-assisted coiling) 

Metoda Balloon-assisted coiling (BAC) została pierwotnie opisana przez Moreta i wsp. w 1997 roku 

w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych z szeroką szyją. Technika ta polega na użyciu tymczasowo 

napełnianego cewnika balonowego do zablokowania szyi tętniaka podczas embolizacji spiralami. 

Cewnik balonowy zwiększa gęstość upakowania spiral i jest usuwany pod koniec zabiegu. Ponadto 

cewnik balonowy może być również użyty podczas zabiegu w celu czasowego zamknięcia tętnicy 

głównej w przypadku pęknięcia tętniaka podczas umieszczania spiral. 

Technika embolizacji z użyciem balonu (BAC) była często stosowana w tętniakach 

wewnątrzczaszkowych z niekorzystnym stosunkiem kopuły do szyi (≤1,5, >1,0). W wieloośrodkowym, 

prospektywnym badaniu ATENA  (Analysis of Treatment by Endovascular approach of Non-ruptured 

Aneurysms) wykazano, że śródoperacyjny wskaźnik pęknięć tętniaków był wyższy w grupie pacjentów 

leczonych techniką BAC niż w grupie pacjentów poddanych klasycznej embolizacji za pomocą spiral 

(3,2% vs 2,2%). Wykazano, że wykorzystanie techniki remodelingu z użyciem balonu wiązało się z 

wyższym ryzykiem powikłań i śmiertelnością. Badanie CLARITY (Clinical and Anatomical Results in 

the Treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms) wykazało również wyższy wskaźnik incydentów 

zakrzepowo-zatorowych (12,7% vs 11,3%), wyższy wskaźnik powikłań (3,9% vs 2,5%) i śmiertelność 

(1,3% vs 1,2%) wśród grupy pacjentów poddanych embolizacji z użyciem balonu [2]. 

2.6. Embolizacje techniką SAC (Stent Assisted Coiling) 

Technika SAC (Stent Assisted Coiling) polega na wprowadzaniu przez oczka implantowanego stentu 

mikrocewnika do worka tętniaka i wypełnieniu go spiralami odczepialnymi. Tego rodzaju zabieg stosuje 

się w przypadku tętniaków wewnątrzczaszkowych z wyjątkowo niekorzystnym stosunkiem średnicy 

worka tętniaka do jego szyi (≤1,0).  Użycie stentów zapewnia podparcie dla materiału embolizacyjnego, 

umożliwiając gęste upakowanie spiral w worku i szyi tętniaka, jednocześnie zapobiegając wypadaniu 

spirali do światła prawidłowego naczynia [11].  

2.7. Nowe środki embolizacyjne  
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Aktualnie można zaobserwować ciągły rozwój rożnych materiałów embolizacyjnych znajdujących 

zastosowanie w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych. Możemy do nich zaliczyć płynny środek 

embolizacyjny Onyx, czy np. spirale pokryte specjalnym hydrożelem powodującym zwiększenie ich 

objętości 3-krotnie dzięki pochłanianiu wody z krwi, czego skutkiem może być lepsze wypełnienie 

worka tętniaka i jego całkowita okluzja [10]. Dodatkowo, oprócz najczęściej stosowanych platynowych 

spirali opracowywane są również inne rodzaje materiałów zaburzających przepływ wewnątrz worka 

tętniaka, wśród których na szczególną uwagę zasługują samorozprężalne implanty (Woven EndoBridge 

- WEB). Są to niklowo-tytanowe samorozprężalne siatki, które znalazły zastosowanie w zamykaniu 

tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szyi, zlokalizowanych w miejscach rozgałęzień tętnic 

mózgowych. Dzięki siatkowatej budowie implanty WEB zaburzają przepływ i przyspieszają proces 

wykrzepiania krwi wewnątrz tętniaka. Po wykonanym zabiegu pacjenci nie muszą przyjmować leczenia 

przeciwpłytkowego. Niektórzy eksperci wskazują jednak na ograniczenia tej metody w leczeniu 

nieregularnych tętniaków wewnątrzczaszkowych o wrzecionowatym kształcie, ze względu na brak 

możliwości dokładnego wypełnienia ścian tętniaka [3]. 

3. Podsumowanie 

Obecnie dostępnych jest wiele metod wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków mózgowych. 

Szybki rozwój i ciągłe doskonalenie technik embolizacji sprawiają, że staje się ona metodą alternatywną 

wobec leczenia neurochirurgicznego, zwłaszcza w przypadku tętniaków o trudno dostępnej lokalizacji. 

Decyzje odnośnie wyboru metody leczenia powinien podjąć interdyscyplinarny zespół, składający się 

najczęściej z radiologia zabiegowego i neurochirurga. W każdym przypadku powinno się brać pod 

uwagę takie czynniki jak stan i wiek chorego, obecność chorób współistniejących, stosunek średnicy 

worka tętniaka do jego szyi, lokalizację oraz budowę morfologiczną tętniaka. W miarę dalszego rozwoju 

technik wewnątrznaczyniowych, możliwości leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych tą metodą będą 

się poszerzać, a wyniki terapeutyczne osiągane tą techniką będą coraz lepsze. 

Słowa kluczowe:  

embolizacja, tętniaki mózgu, krwotok podpajęczynówkowy 

Keywords: 

embolization, cerebral aneurysms, subarachnoid haemorrhage 
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Abstrakt 

Złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu (MCA) jest rzadkim powikłaniem udaru niedokrwiennego 

mózgu oraz zagrażającym życiu stanem nagłym, obarczonym złym rokowaniem. Zapadalność waha się 

od 10 do 20 przypadków na 100 000 osób rocznie. Śmiertelność sięga aż 80% przy leczenie 

konserwatywnym, a pacjenci dotknięci tym zespołem są na ogół o 10 lat młodsi (56 ± 9,4 lat) niż 

przeciętny pacjent po udarze. Przyczyną złośliwego zespołu MCA jest obrzęk mózgu, który zwykle 

pojawia się między pierwszym a trzecim dniem od wystąpienia objawów. Metody obrazowe takie jak 

tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI) wykorzystywane są zarówno w jego 

diagnostyce, jak i w celu predykcji jego wystąpienia u pacjentów z rozległymi udarami w obrębie 

unaczynienia MCA lub okluzją wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej. Obrzęk po 

rozległych udarach jest trudny do opanowania przy zachowawczym, intensywnym postępowaniu 

medycznym i obecnie uważa się, że w tych przypadkach jedynie wczesna dekompresja chirurgiczna 

wpływa na zmniejszenie śmiertelności. 

English Abstract  

Malignant middle cerebral artery (MCA) syndrome is a rare complication of ischemic stroke and a 

life-threatening emergency with a poor prognosis. The incidence varies from 10 to 20 per 100,000 per 

year. Mortality is as high as 80% with conservative treatment, and patients with this syndrome are 

generally 10 years younger (56 ± 9.4 years) than the average stroke patient. The cause of  malignant 

MCA syndrome is massive edema of the brain that usually occurs between the first and the third day 

after the onset of stroke symptoms. Imaging modalities such as computed tomography (CT) and 

magnetic resonance imaging (MRI) are used both in  diagnostics and prediction  of its occurrence in 

patients with severe stroke in territory of MCA  or occlusion of the intracranial section of the internal 

carotid artery. Edema following major strokes is difficult to control with conservative intensive medical 



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 36 

treatment, and it is now considered that only early surgical decompression reduces mortality in these 

cases. 

1. Wprowadzenie 

Rozległe zawały półkulowe spowodowane niedrożnością tętnicy środkowej mózgu (MCA) lub 

tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA) stanowią główną przyczynę poważnych zachorowań i zgonów wśród 

pacjentów przebywających udar mózgu. Pogorszenie stanu neurologicznego pacjenta występujące jako 

konsekwencja obrzęku mózgu w około 10% wszystkich udarów półkulowych i 5% wszystkich udarów 

niedokrwiennych określane jest jako złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu [1]. Jest to zagrażający 

życiu stan nagły, obarczonym złym rokowaniem [2]. Termin „złośliwy zespół MCA”, opisujący zespół 

z typowymi objawami klinicznymi, jednolitym przebiegu, który kończy się wgłobieniem mózgu został 

wprowadzony już w 1996 roku [3]. Nadal brakuje jednak uzgodnionej, sprawdzonej i powszechnie 

akceptowanej definicji [4]. Brak jasnej definicji jest zastępowany przez jednolite kryteria włączenia do 

trzech europejskich randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczących hemikraniektomii: 

DEcompresssive Craniectomy In MALignant Middle cerebral artery infarcts (DECIMAL), the Dutch 

Hemicraniectomy After Middle cerebral Artery Infarction with Life-dangerous Edema Trial 

(HAMLET) oraz German DEcompressive Surgery for the Treatment of malignant INfarction of the 

Middle cerebral artery Trial (DESTINY) [3]. 

Śmiertelność wewnątrzszpitalna wśród pacjentów z zawałami tętnicy środkowej mózgu (MCA) 

wynosi 17%, podczas gdy w tym konkretnym podtypie, ogólnie określanym jako „złośliwy”, 

śmiertelność sięga 80% [4]. 

W złośliwym zespole MCA rozszerzający się obrzęk powoduje efekt masy, znaczny wzrost ciśnienia 

śródczaszkowego (ICP) i zmniejszenie przepływu mózgowego (CBF), przez co może on powodować 

dalszy zawał innych obszarów naczyniowych, zwłaszcza przedniej tętnicy mózgowej, a także może być 

przyczyną wgłobienia mózgu i śmierci [2, 5]. Zapadalność waha się od 10 do 20 przypadków na 100 000 

osób rocznie. Pacjenci dotknięci tym zespołem są na ogół o 10 lat młodsi (56 ± 9,4 lat) niż przeciętny 

pacjent po udarze. Większość z nich ma czynniki ryzyka chorób naczyniowych, takie jak nadciśnienie 

tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia, palenie tytoniu, przemijające ataki niedokrwienne lub udar 

niedokrwiennych w wywiadzie, zastoinowa niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca. 

Migotanie przedsionków jest częstsze u pacjentów z udarami w obrębie MCA i ICA w porównaniu z 

pozostałymi pacjentami dotkniętymi udarem. Rozwarstwienie ICA jest istotną przyczyną rozległych 

zawałów u młodszych pacjentów (12% przypadków) [1]. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest podsumowanie wiedzy na temat złośliwego zespołu tętnicy środkowej 

mózgu, która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia klinicysty.  



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 37 

3. Materiał i metoda  

Metodę badawczą stanowi przegląd dostępnej literatury naukowej oraz publikacji naukowych 

wyszukanych w bazie Pubmed, dotyczącej diagnostyki i leczenia złośliwego zespołu tętnicy środkowej 

mózgu. 

4. Etiologia i patofizjologia 

Przyczyną złośliwego zespołu MCA jest obrzęk mózgu, który zwykle pojawia się między pierwszym 

a trzecim dniem od wystąpienia objawów udaru niedokrwiennego. Dochodzi do efektu masy, który 

kompresuje, zniekształca i doprowadza do wgłobienia struktur mózgu, powodując pogorszenie stanu 

neurologicznego pacjenta, które może ostatecznie prowadzić do śmierci. [4]. Podczas ostrej fazy udaru 

niedokrwiennego, przy przepływie krwi poniżej progu metabolizmu energetycznego wymaganego do 

utrzymania podstawowych czynności komórki (~20% wartości przepływu sprzed okluzji), dochodzi do 

zakłócenia pracy pomp jonowych zależnych od ATP, co  prowadzi do wzrostu wewnątrzkomórkowego 

stężenia sodu i zewnątrzkomórkowego potasu, a także do napływu wapnia do komórek. Przy zaburzonej 

równowadze jonowej woda transportowana jest do komórek powodując obrzęk cytotoksyczny. 

W ciągu kilku minut od wystąpienia ciężkiego niedokrwienia, zachodzi ostateczna depolaryzacja 

błon komórkowych. Podczas kolejnej fazy, fazy podostrej, nieodwracalne uszkodzenie rozszerza się na 

obszary wokół rdzenia udaru, gdzie przepływ waha się między 25 a 35% wartości sprzed okluzji, aż po 

kilku godzinach (zwykle około 6 h) zmiana obejmuje cały obszar z krytycznie zmniejszonym dopływem 

krwi. Aby śledzić te zmiany patofizjologiczne, wymagane są nieinwazyjne metody obrazowania, które 

zapewniają ilościowe mapy kilku ważnych zmiennych fizjologicznych, w tym regionalnego przepływu 

krwi w mózgu (rCBF), regionalnej objętości krwi mózgowej i regionalnego tempa metabolizmu tlenu i 

glukozy. Obecnie tylko pozytonowa tomografia emisyjna (PET) jest w stanie wielokrotnie mierzyć te 

zmienne [6]. Niedokrwienie zwiększa przepuszczalność bariery krew-mózg, umożliwiając w ten sposób 

gromadzenie się płynu zewnątrzkomórkowego, co zwiększa objętość zajętych tkanek (obrzęk 

naczynioruchowy). W konsekwencji u pacjentów ze złośliwym zespołem MCA występuje obrzęk 

zarówno cytotoksyczny, jak i naczyniopochodny. Ciśnienie tkankowe wzrasta wraz ze wzrostem 

objętości miąższu mózgu, upośledzając normalne funkcjonowanie układu naczyniowego, metabolizm 

mózgu i autoregulację. Tworzy to błędne koło, które utrwala i pogłębia uszkodzenie niedokrwienne. W 

niektórych przypadkach uszkodzony śródbłonek naczyń przepuszcza makrocząsteczki i erytrocyty do 

przestrzeni zewnątrzkomórkowej, prowadząc do krwotocznej transformacji [4]. 

5. Diagnostyka złośliwego zespołu tętnicy środkowej mózgu 

Metody obrazowe odgrywają kluczową rolę w przewidywaniu rozwoju złośliwych zawałów mózgu 

i są niezbędnym narzędziem wykorzystywanym we wczesnych interwencjach terapeutycznych. W 

większości placówek tomografia komputerowa (TK) jest pierwszym badaniem diagnostycznym 
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wykonywanym w ostrym udarze mózgu i ma zasadnicze znaczenie w różnicowaniu niedokrwienia od 

innych przyczyn. W ciągu pierwszych kilku godzin od wystąpienia objawów w TK widoczne są zmiany 

w istocie szarej, skutkujące utratą różnicowania istoty szarej i białej, utratą rozróżnienia jąder 

podstawnych i objaw wstążki wyspy. Wraz z rozwojem wczesnego obrzęku zanikają bruzdy korowe i 

rozwija się hipoatenuacja w istocie białej. Rezonans magnetyczny (MRI), zwłaszcza obrazowanie 

zależne od dyfuzji (DWI), jest bardziej czuły niż TK we wczesnym wykrywaniu zmian 

niedokrwiennych. Emisyjną tomografię komputerową pojedynczego fotonu (SPECT) można 

zastosować w celu ilościowego pomiaru przepływu krwi w mózgu, do określenia krytycznych progów 

niedokrwienia i rozmiaru rozwijających się zawałów [6].  

5.1. Kryteria diagnostyczne 

W oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia z badań klinicznych nad hemikraniektomią 

dekompresyjną (DHC), diagnoza złośliwego zespołu MCA jest obecnie dokonywana na podstawie 

oceny obrazu klinicznego w momencie wystąpienia udaru, przebiegu klinicznego i wyników badań 

neuroobrazowych [3]. Obejmują one: 

• kliniczne objawy ciężkiego jednostronnego zawału MCA, w tym zwrot gałek ocznych i 

niekiedy głowy w stronę ogniska uszkodzenia, przeciwstronny niedowład połowiczny, 

przeciwstronna niedoczulica połowicza, często przeciwstronne niedowidzenie połowicze 

jednoimienne. Zawały niedominującej półkuli mózgu są związane z zaniedbaniami 

wzrokowymi, motorycznymi i sensorycznymi. Zaburzenia językowe, takie jak afazja 

ruchowa, afazja czuciowa i głównie globalna afazja są typowe dla zawałów dotyczących 

dominującej półkuli mózgu [1]; 

• obniżony poziom świadomości: od początku lub stopniowo pogarszający się w ciągu 

pierwszych 24–48 godzin (wynik ⩾1 według oceny w punkcie 1a skali National Institutes 

of Health Stroke Scale [NIHSS] lub wynik <14 w Skala Glasgow); 

• Wynik NIHSS (w zawałach półkuli dominującej):> 15 (badanie kliniczne DECIMAL) lub> 

20 (badania kliniczne DESTINY, HAMLET); 

• Wynik NIHSS (w zawałach niedominującej półkuli):> 15 (badania kliniczne DECIMAL, 

HAMLET),> 18 (badanie kliniczne DESTINY); 

• zawał w obrębie obszaru ukrwienia MCA ⩾50% (badanie kliniczne DECIMAL) lub> 2/3 

(badania kliniczne DESTINY, HAMLET) lub objętość zawału w obrazowaniu zależnym od 

dyfuzji (DWI)> 145 ml ( badanie kliniczne DECIMAL); 

• zajęcie jąder podstawnych (badanie kliniczne DESTINY) [3]; 

5.2. Czynniki predykcyjne rozwoju złośliwego zespołu MCA 
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Biorąc pod uwagę brak skutecznego leczenia, lepsze zrozumienie leżącej u podstaw patofizjologii i 

czynników predykcyjnych szybkiego pogorszenia się stanu neurologicznego pacjenta w złośliwym 

zespole MCA mogłoby dostarczyć dokładniejszych i szybszych prognoz, a tym samym pacjenci 

wysokiego ryzyka mieliby szybciej zapewnione bardziej intensywne, ukierunkowane monitorowanie i 

leczenie [7]. Stopień ciężkości udaru niedokrwiennego jest klasycznie definiowany przez różne kryteria, 

które odnoszą się albo do czynników, które przewidują niekorzystne skutki udaru, albo do czynników 

przewidujących zaistnienie potrzeby intensywnej terapii i zabiegów chirurgicznych. Dwa najczęstsze 

predyktory powstania złośliwego obrzęku to skala NIHSS i objętość obszaru zawału mózgu [8]. 

Zbadano kilka klinicznych i standardowych, wizualnych parametrów radiologicznych jako możliwe 

predyktory rozwoju złośliwego zespołu MCA. Wysoki wynik uzyskany w skali NIHSS służącej do 

oceny stanu neurologicznego pacjenta był predyktorem śmiertelnego obrzęku mózgu. Zamknięcie ICA 

w odcinku wewnątrzczaszkowym w angiografii TK jest kolejnym predyktorem. Ponadto obecność 

rozległych wczesnych objawów niedokrwienia (w tym zajęcie ponad 50% terytorium  ukrwienia MCA) 

lub hiperdensyjność MCA w obrazowaniu TK może również posłużyć jak czynnik predykcyjny. 

Dotyczy to również deficytu perfuzji przekraczającego 66%. W badaniu DWI-MRI również objętość 

udaru większą niż 145 ml w ciągu 14 godzin od wystąpienia objawów i większą niż 82 ml w ciągu 6 

godzin uznano za wiarygodne predyktory (wysoka swoistość wynosząca 98%, jednak niska czułość 

wynosząca 52%) [1,9, 10]. Jednoczesne zamknięcie innych obszarów naczyniowych (tętnicy mózgowej 

przedniej i tylnej, tętnicy naczyniówkowej przedniej) trzykrotnie zwiększa ryzyko obrzęku złośliwego. 

Z fizjologicznego punktu widzenia tolerancja na zwiększenie objętości tkanki mózgowej w następstwie 

obrzęku jest większa u pacjentów z dużą przestrzenią podpajęczynówkową. Starsi pacjenci z atrofią 

mózgu tolerują wzrost objętości lepiej niż młodsi pacjenci; w tych przypadkach główną przyczyną 

zgonów z powodu zawału MCA jest wgłobienie mózgu występujące w pierwszym tygodniu po 

wystąpieniu udaru. U pacjentów z udarem szczegółowo zbadano zmiany objętości tkanki mózgowej. W 

przypadku pacjentów z niedrożnością tętnicy szyjnej wewnętrznej lub głównego odgałęzienia MCA, 

objętość płynu mózgowo-rdzeniowego, a dokładniej stosunek objętości krwi mózgowej do objętości 

płynu mózgowo-rdzeniowego w momencie przyjęcia, może przewidywać progresję udaru do złośliwego 

zespołu MCA. W niedawnym badaniu współczynnik niższy niż 0,92 okazał się czynnikiem 

predykcyjnym pogorszenia stanu klinicznego, z czułością 96,2% i swoistością 96,2%. ICP nie jest 

dobrym wskaźnikiem pogorszenia stanu neurologicznego lub progresji, ponieważ wzrasta tylko w około 

25% przypadków. Najnowsze badania dotyczące monitorowania multimodalnego dostarczyły nowych 

danych. Ciśnienie tlenu w tkankach <10,5 mm Hg przewiduje progresję z czułością 94% i swoistością 

100%.  Mikrodializa wykazuje, że również poziomy glutaminianu, glicerolu i mleczanu wzrastają w 

okolicy okołozawałowej. Te oraz inne potencjalne techniki pozwalające zidentyfikować czynniki 

predykcyjne złośliwego zespołu MCA, takie jak ciągły elektroencefalogram i wykrywanie 

rozszerzającej się depresji korowej, są stale rozwijane i badane pod kątem użyteczności klinicznej[4]. 
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6. Leczenie 

6.1. Leczenie nieoperacyjne 

Terapie konserwatywne mające na celu obniżenie ICP i zmniejszenie obrzęków, takie jak 

hiperwentylacja i podawanie barbituranów nie wykazują zadawalającej skuteczności [11]. Terapia 

osmotyczna jest stosowana w celu zmniejszenia istniejącego obrzęku i zminimalizowania przesunięć 

tkanek, jednak badania z hipertonicznymi roztworami soli, mannitolem i glicerolem, które były 

skuteczne w zmniejszaniu przynajmniej przejściowego ciśnienia śródczaszkowego, nie poprawiły 

znacząco wyników leczenia. Również steroidy nie poprawiły wyników czynnościowych ani nie 

zmniejszyły śmiertelności wśród pacjentów cierpiących na MCA. Jednak osmoterapia może być 

korzystna, gdy zastosuje się ją razem z interwencją chirurgiczną. Z terapii konserwatywnych jedynie 

hipotermia wykazała pewne korzystne efekty terapeutyczne: zmniejszyła hiperperfuzję po 

niedokrwieniu oraz opóźnioną hipoperfuzję po niedokrwieniu, jak również zmniejszała stopień 

przerwania bariery krew-mózg, zmniejszała obrzęk mózgu i objętość uszkodzonej tkanki po 

ogniskowym niedokrwieniu mózgu w modelach zwierzęcych [6]. Stosuje się również uniesienie 

wezgłowia łóżka do kąta 30°. Większość pacjentów jest leczona na oddziałach intensywnej terapii i 

wymagają oni intubacji, wentylacji mechanicznej i sedacji [1]. 

6.2. Leczenie operacyjne 

Liczne badania wykazały znaczny spadek śmiertelności i poprawę wyników czynnościowych u osób, 

które przeżyły po DHC wykonanej z powodu masywnego udaru MCA. DHC w porównaniu z leczeniem 

nieoperacyjnym zmniejsza śmiertelność u pacjentów ze złośliwym zespołem MCA z 71% do 22%. 

Drugą opcją leczenia operacyjnego jest usunięcie martwiczej tkanki mózgu po zawale. Zabieg ten ma 

potencjalne zalety w porównaniu z DHC lub w połączeniu z nim. Zaletą jest to, że jeśli usunie się  

wystarczającą ilość martwiczej tkanki mózgowej, przez co odpowiednio złagodzi się obrzęk mózgu, 

można natychmiast wymienić płat kostny usunięty przy kraniotomii. Pozwala to uniknąć narażenia 

pacjenta na drugi zabieg operacyjny i  narażenia na stosunkowo wysokie ryzyko powikłań związanych 

z kranioplastyką. Zabieg usunięcia martwiczej tkanki mózgowej z kolei wiąże się z ryzykiem większej 

utraty krwi, dłuższym czasem trwania zabiegu i potencjalnym uszkodzeniem i / lub usunięciem żywej 

tkanki mózgowej [12]. DHC szczególnie zmniejsza śmiertelność jeśli jest wykonana w ciągu 24 godzin 

od wystąpienia objawów. W przeszłości zabieg nie był często wykonywany z powodu obawy o 

doprowadzanie pacjenta do niepełnosprawności. Istnieją jednak doniesienia, że wyniki pooperacyjne 

uległy poprawie. Mimo, iż DHC może doprowadzić do niepełnosprawności, jest to zabieg ratujący życie 

[13]. Hemikraniektomia, jako zabieg chirurgiczny, ma również inne powikłania, takie jak infekcje, 

krwotoki, zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego i drgawki [2]. W porównaniu z samą DHC, 

połączenie zabiegu i hipotermii krótkoterminowo zmniejszało śmiertelność, jednak nie miało istotnego 

wpływu na śmiertelność długoterminową [14]. 
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 Mechaniczne złagodzenie zwiększonego ICP powstałego w wyniku  obrzęku mózgu przy 

zastosowaniu DHC jest osiągane poprzez wytworzenie wgłobienia bocznego, które powoduje 

zmniejszenie nacisku wywieranego na konary mózgu i śródmózgowie oraz przywrócenie mikrokrążenia 

w żywej tkance. Uważa się również, że do zmniejszenia objętości tkanki dotkniętej zawałem dochodzi 

w wyniku zwiększonego przepływu przez oponę pajęczą i oponę miękką. DHC została po raz pierwszy 

opisana przez Cushinga w leczeniu podwyższonego ICP. Z biegiem czasu stosowano różne podejścia 

chirurgiczne w celu złagodzenia ucisku na tkanki i ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Proponowaną 

alternatywą jest kraniotomia zawiasowa, która nie wymaga przyszłej kranioplastyki w celu zastąpienia 

ubytku czaszki. Potrzebne są jednak dalsze prospektywne i randomizowane badania, aby porównać te 

dwa podejścia [15]. Zwiększone wykorzystanie leczenia wewnątrznaczyniowego w udarach 

niedokrwiennych znacznie zmniejsza zachorowalność na złośliwy zespół MCA. Poza tym każde 

leczenie rekanalizujące obniża śmiertelność. [16]. 

7. Podsumowanie  

Należy pamiętać o złośliwym zespole tętnicy środkowej mózgu jako rzadkim powikłaniu udaru 

niedokrwiennego, aby  jak najwcześniej postawić prawidłową diagnozę oraz wdrożyć odpowiednie 

leczenie. Obrzęk po rozległych udarach jest trudny do opanowania przy zachowawczym, intensywnym 

postępowaniu medycznym i obecnie uważa się, że w tych przypadkach jedynie wczesna dekompresja 

chirurgiczna wpływa na zmniejszenie śmiertelności. Śmiertelność wśród chorych, u których stosowano 

zachowawcze leczenie sięga aż 80% . Obiecujące rezultaty przynosi zabieg usunięcia martwiczej tkanki 

mózgowej i hipotermia. Potrzebne są dalsze badania w celu odnalezienia kolejnych wysoce czułych i 

swoistych  czynników predykcyjnych. 

Słowa kluczowe:  

złośliwy zespół tętnicy środkowej mózgu, udar niedokrwienny mózgu, powikłania 

Keywords: 

malignant middle cerebral artery infarction, ischemic stroke, complications 
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Abstrakt 

 Białaczki należą do najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Pierwszymi objawami 

najczęściej są: przewlekłe zmęczenie, nawracające infekcje, stany podgorączkowe, bóle kostne. W 

diagnostyce kluczowa jest morfologia krwi z oceną rozmazu. 

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy rodziców szkół podstawowych na temat pierwszych 

objawów, profilaktyki oraz postępowania w przypadku białaczek wieku dziecięcego.   

 W oparciu o autorską ankietę zapytano rodziców dzieci szkół podstawowych o podstawowe 

informacje na temat białaczek. W badaniu wzięły udział 42 osoby.  

 Rodzice ocenili swój poziom wiedzy na temat białaczek jako przeciętny. 97% ankietowanych 

dostrzega konieczność zwiększenia ilości kampanii informacyjnych na temat wczesnego wykrywania 

białaczek u dzieci. 100% ankietowanych uważa, że białaczką nie można się zarazić. 36% ankietowanych 

uważa, że dieta bogata w cukry zwiększa ryzyko występowania białaczki u dzieci. 12% ankietowanych 

nie widzi potrzeby w przeprowadzaniu profilaktycznych badań krwi u dziecka.  

Ogólny poziom wiedzy rodziców na temat białaczek jest niewystarczający. Zauważalna część 

rodziców uważa białaczkę za chorobę nieuleczalną. Duży odsetek ankietowanych nie zna 

podstawowych zasad profilaktyki wskazując na większe znaczenie diety nad badaniami krwi. Istnieje 

potrzeba większego dostępu do informacji na temat nowotworów krwi u dzieci, gdyż wczesne 

rozpoznawanie choroby wiąże się z wcześniejszym podjęciem leczenia. 

English Abstract 

Leukemias are among the most common childhood cancers. The first symptoms usually include 

chronic fatigue, recurrent infections, subfebrile states, and bone pain. The key diagnostic procedure is 

blood count with bone marrow smear. 

The aim of the study was to assess the level of knowledge of elementary school parents about the 

first symptoms, prevention and management of childhood leukemia.   
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Based on the author's questionnaire, parents of elementary school children were asked about basic 

information about leukemia. Forty-two participants took part in the survey.  

Parents rated their level of knowledge about leukemia as average. 97% of respondents perceived the 

need for more information campaigns on early detection of leukemia in children. 100% of respondents 

believe that leukemia cannot be contracted. 36% of respondents believe that a diet high in sugars 

increases the risk of leukemia in children. 12% of the respondents do not see any need in the use of 

preventive blood tests in the child.  

The general level of knowledge of parents about leukemia is inadequate. A noticeable number of 

parents consider leukemia as an incurable disease. A large percentage of respondents do not know the 

basic principles of prevention indicating that diet is more important than blood tests. There is a need for 

greater access to information about blood cancers in children, as early diagnosis of the disease is 

associated with earlier treatment. 

1. Wstęp 

Białaczki należą do nowotworów złośliwych krwi i szpiku kostnego. Spowodowane są rozrostem 

nowotworowym komórek układu krwiotwórczego, w wyniku czego dochodzi do zaburzeń ilościowych 

i jakościowych składników krwi obwodowej. Nieprawidłowe komórki wywodzą się z wczesnych 

stadiów rozwojowych hematopoezy, w wyniku transformacji nowotworowej szybko namnażają się, 

upośledzają czynność szpiku kostnego, a wydostając się do krwi obwodowej mogą tworzyć nacieki w 

narządach wewnętrznych.  

Obowiązujący podział nowotworów układu krwiotwórczego ustalony przez World Health 

Organization (WHO) z 2016 roku definiuje choroby rozrostowe z uwzględnieniem ich przebiegu, cech 

morfologicznych, immunofenotypowych, genetycznych oraz obrazu klinicznego. Dodatkowo, 

klasyfikacja ta pozwala ustalić stopień dojrzałości komórek białaczkowych i linię pochodzenia 

zaburzenia oraz to, czy proliferacja komórek wykazuje cechy dysplazji, bądź jej prawidłową cytologię 

[1]. Tradycyjny podział skupia się na 4 rodzajach białaczek. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest 

najczęstszą białaczką spotykaną wśród pacjentów pediatrycznych. W przypadku ALL nieprawidłowa 

proliferacja wywodzi się z prekursorów linii limfoidalnej (limfoblastów). Do drugiego rodzaju ostrych 

białaczek zaliczamy ostrą białaczkę szpikową (AML), która charakteryzuje się obecnością klonu 

stransformowanych komórek wywodzących się z wczesnych etapów mielopoezy. Wyróżnia się 2 typy 

białaczek przewlekłych - przewlekła białaczka szpikowa (CML), zaliczana do zespołów 

mieloproliferacyjnych i przewlekła białaczka limfatyczna (CLL), polegająca na klonalnym rozroście 

dojrzałych limfocytów [3]. 

1.1. Epidemiologia 

Nowotwory są drugą, po wypadkach i zatruciach, najczęstszą przyczyną zgonów dzieci w wieku 0-

14 lat. Białaczka jest najczęstszym nowotworem u dzieci, stanowiąc około jedną trzecią nowotworów 
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dziecięcych. W Polsce w grupie wiekowej 0-18 lat rocznie rozpoznawane jest 1200-1300 nowotworów, 

z czego ALL stanowi 250-300 przypadków [2]. 

1.2. Czynniki ryzyka 

Zapadalność na ALL jest wyższa u chłopców niż u dziewczynek, a szczyt zachorowań przypada na 

2-5 rok życia. Ryzyko wystąpienia tego typu nowotworu jest znacznie wyższe u dzieci z zespołem 

Downa niż w populacji ogólnej. 

Narażenie na czynniki takie jak: pestycydy, dym tytoniowy, rozpuszczalniki i zanieczyszczenia 

powietrza związane z ruchem ulicznym, fabrykami oraz spalarniami są konsekwentnie związane ze 

zwiększonym ryzykiem rozwoju białaczki dziecięcej. Z drugiej strony, przyjmowanie witamin i 

suplementacja folianów w okresie przedkoncepcyjnym lub w czasie ciąży wiąże się ze zmniejszonym 

ryzykiem wystąpienia nowotworu. Podobny wpływ ma karmienie piersią i wczesna ekspozycja na 

infekcje, związana ze uczęszczaniem dzieci do dużych żłobków i przedszkoli. Pomimo faktu, że w wielu 

badaniach zidentyfikowano modyfikowalne czynniki ryzyka (zwiększone lub zmniejszone ryzyko) 

białaczki, nie znamy żadnego aktualnego programu prewencyjnego, który dotyczyłby białaczki 

dziecięcej. American Cancer Society wspiera programy, które zniechęcają do palenia tytoniu i promują 

zdrowe odżywianie oraz ćwiczenia fizyczne dla dzieci, rozumiejąc, że zajęcie się tymi czynnikami we 

wczesnym okresie życia zmniejszy przyszłe obciążenie nowotworami.1 W świetle obecnej wiedzy 

nasuwa się pytanie, dlaczego działania mające na celu zmniejszenie zachorowalności na białaczkę u 

dzieci nie zostały włączone do programów profilaktyki nowotworów, skoro zidentyfikowano 

potencjalnie modyfikowalne czynniki ryzyka [3, 4]? 

1.3. Diagnostyka  

Kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu białaczek ma obraz morfologii krwi z rozmazem. Zazwyczaj 

występuje leukocytoza, ze współistniejącą cytopenią. U pacjentów z nieprawidłową morfologią krwi, 

rozmaz jest niezbędny do wykluczenia nowotworowego pochodzenia nieprawidłowości. Ostre białaczki 

mogą objawiać się tylko niewielkim wzrostem liczby białych krwinek, podczas gdy niektórym 

powolnym formom często towarzyszy wysoka leukocytoza. Dlatego, w przeciwieństwie do cytopenii, 

stopień leukocytozy jest słabym wskaźnikiem ciężkości choroby. Co więcej, brak leukocytozy nie 

wyklucza rozpoznania białaczki. Białaczki „aleukemiczne” mogą mieć prawidłową lub niską liczbę 

białych krwinek, ale zwykle towarzyszą im cytopenie. Jeśli rozmaz krwi sugeruje białaczkę, należy 

rozszerzyć diagnostykę o badania wysokiej swoistości. Zalicza się do nich mikroskopię krwi i szpiku 

kostnego, charakteryzację antygenów powierzchniowych komórek metodą cytometrii przepływowej, 

cytogenetykę i analizę mutacji DNA [5]. 

1.4. Objawy 
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Objawy kliniczne ostrej białaczki wynikają z szybko rozwijającej się niewydolności szpiku 

kostnego. Najbardziej charakterystyczne objawy takie jak apatia, męczliwość, utrata masy ciała, blada, 

sina skóra wynikają z niedokrwistości rozwijającej się w przebiegu nowotworu. Łatwe siniaczenie się i 

krwotoki z nosa mają związek z małopłytkowością. Gorączka o nieustalonej etiologii oraz nawracające 

infekcje bakteryjne i wirusowe wynikają z leukopenii, a bóle kości i stawów wynikają z zajęcia szpiku 

kostnego przez nowotwór. Razem objawy te dają obraz kliniczny pancytopenii, czyli niedoboru 

wszystkich trzech linii komórkowych (erytrocytów, leukocytów, oraz trombocytów). Do innych, mniej 

charakterystycznych objawów, należą wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, biegunki czy świąd skóry. 

Objawy dermatologiczne obserwowane w białaczkach dzieli się według kryteriów klinicznych i 

histopatologicznych na niespecyficzne i specyficzne zmiany skórne. Wśród nieswoistych spotyka się 

rozwój chorób dermatologicznych związanych nieprawidłową hematopoezą lub jako wyraz skórnego 

zespołu paraneoplastycznego. Trombocytopenia może powodować krwotoczne choroby skóry, np. 

plamicę małopłytkową [6].  

1.5. Leczenie 

Istnieje wiele możliwości i sposobów leczenia białaczek. Leczenie jest zależne od linii rozrostowej, 

wieku i stanu zdrowia pacjenta oraz od rozsiewu do innych narządów. Skojarzona terapia obejmuje 

chemioterapię, radioterapię, terapię biologiczną, terapię celowaną i przeszczep komórek macierzystych 

[7].  

Leczenie ALL ma na celu indukcję oraz podtrzymanie remisji. Po stabilizacji choroby, stosuje się 

terapię podtrzymującą w celu prewencji wznowy. Pacjenci z lepszym rokowaniem są w pierwszej 

kolejności leczeni lekami antymetabolicznymi. Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka lub którzy w ciągu 

pierwszych dwóch tygodni nie zareagowali na indukcję leczenia, otrzymują bardziej agresywną terapię. 

W tych przypadkach rozważany jest allogeniczny przeszczep hematopoetycznych komórek 

macierzystych szpiku. Pozostali pacjenci zaliczani do grupy standardowego ryzyka są leczeni za 

pomocą intensywnej chemioterapii wieloskładnikowej. Obecnie stosowane schematy leczenia ALL 

pozwalają uzyskać pełną remisję hematologiczna u większości pacjentów, ponad 80% dzieci pomyślnie 

kończy leczenie. 

W przypadku AML powodzenie leczenia wynosi około 70% [3, 8], co oznacza znaczną poprawę w 

stosunku do poprzednich dekad. Przez lata współpracy ośrodków z całego świata zostały opracowane 

standardy leczenia oraz lepsza kwalifikacja chorych na podstawie występujących czynników ryzyka. 

Terapia polega na czterech lub pięciu cyklach chemioterapii mielosupresyjnej z użyciem cytarabiny lub 

antracyklin. Wiek, rasa oraz waga w momencie diagnozy zostały uznane za czynniki znacząco 

wpływające na rokowanie pacjenta. Zostało zaobserwowane, że niemowlęta i dzieci dużo lepiej reagują 

na leczenie niż nastolatkowie i młodzi dorośli, którzy mają dużo większe ryzyko zgonu oraz nawrotów 

[4, 9]. Także dzieci rasy czarnej mają gorszą odpowiedź na terapię niż rasa biała [5, 10]. Badania 
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dowiodły także, że pacjenci z niedowagą lub nadwagą w momencie rozpoznania, uzyskały również 

gorsze rokowanie co do przeżycia w porównaniu do dzieci z prawidłową masą ciała [6]. 

Najlepsze rokowania i najniższe ryzyko nawrotów występuje w przypadku ostrej białaczki 

limfoblastycznej. Ryzyko nawrotu po 5 latach remisji jest znikome. Rokowanie zależy od podtypu 

białaczki. W podtypie T-komórkowym występują wczesne nawroty, natomiast w podtypie B-

komórkowym mogą się one pojawić nawet po 2 latach od zakończonej terapii [12].  

Współczesny rozwój medycyny umożliwia uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia białaczki u 

dzieci i osiągnięcie wieloletniego przeżycia wolnego od zdarzeń.  

1.6. Ośrodki leczenia 

W Polsce znajduje się 18 ośrodków hematoonkologii dziecięcej. Istnieje także 6 ośrodków 

transplantacji komórek krwiotwórczych. Są nimi w większości ośrodki uniwersyteckie, które wykazują 

duże doświadczenie w terapii chorób nowotworowych. Kliniki te są zlokalizowane zwykle w stolicach 

województw, tak aby z każdego miejsca był do nich łatwy dostęp. Poradnie hematoonkologiczne 

powinny być pierwszym miejscem, do którego skierowany jest pacjent przy podejrzeniu białaczki. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest określenie poziomu wiedzy rodziców dzieci szkół podstawowych, klas 0 

– VIII, na temat  występowania, zapobiegania, pierwszych objawów, profilaktyki możliwych 

czynników ryzyka chorób nowotworowych krwi – białaczek. Z racji, że są to najczęstsze nowotwory 

wieku dziecięcego, wiedza na ich temat jest niezbędna rodzicom, aby mogli sprawnie reagować na 

wszelkie niepokojące sygnały. Praca ta ma za zadanie ukazać, jaki jest stan wiedzy rodziców na temat 

białaczek wieku dziecięcego, oraz jak duża jest potrzeba wdrożenia większej ilości programów 

edukacyjnych oraz profilaktycznych w kontekście nowotworów krwi u dzieci. 

3. Materiał i metody 

Badanie przeprowadzono w 2021 roku w oparciu o autorską, anonimową ankietę, skierowaną do 

rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 32 w Lublinie drogą elektroniczną. Wypełnienie ankiety 

było możliwe dzięki rozesłaniu kwestionariusza przez Dyrektora szkoły. Kwestionariusz ankiety 

zawierał 15 pytań. Zamieszczono w nim pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. W 

badaniu wzięło udział 42 uczestników. Do analizy danych wykorzystano arkusz kalkulacyjny excel.  

4. Wyniki  

W analizowanym badaniu 90% ankietowanych stanowią kobiety. Zdecydowana większość badanych 

należy do przedziału wiekowego 36-49 lat - 66%. 9% ma 50-65 lat, a 24% jest w przedziale między 26-

35 lat. 80% mieszka na co dzień w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy. 9% badanych 

mieszka na wsi. Pozostali mieszkają w mieście poniżej 100 tysięcy mieszkańców.  
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81% ankietowanych posiada wykształcenie wyższe, a 19% średnie. Nikt z respondentów nie 

zaznaczył innego rodzaju wykształcenia. Zdecydowana większość badanych stale pracuje. Bezrobocie 

zaznaczyło 14%. Średnia liczba posiadanych dzieci wśród ankietowanych to 2 - taką odpowiedź wybrało 

61% ankietowanych, z czego tylko jedna osoba wskazała posiadanie 5 lub więcej dzieci.  

Badanych zapytano o typowy wiek rozwoju  białaczek wieku dziecięcego. 76,2% ankietowanych 

zaznaczyło, że białaczka występuje w przedziale wiekowym 2-10 lat. Pozostałe odpowiedzi procentowo 

rozkładają się następująco: 14,3% odpowiedziało, że białaczka występuje przedziale wiekowym 11-18 

lat, 7,8% zaznaczyło, że poniżej 2 lat, a 2,4% wiek powyżej 19 lat.   

Ankietowanych zapytano o sposoby diagnostyki białaczek. Ponad 95% ankietowanych wskazało 

prawidłową odpowiedź - morfologia krwi z rozmazem. Inaczej odpowiedziano na pytania związane z 

profilaktycznymi badaniami krwi. Łącznie 81% respondentów wskazało, że wykonuje u dziecka te 

badania raz do roku lub  raz na 3 lata.  Ponad 12% odsetek ankietowanych wskazał na brak potrzeby 

wykonywania profilaktycznych badań krwi.   

Prawie 100% ankietowanych przyznało, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości kampanii 

informacyjnych na temat białaczek. 33,3% osób nie wiedziało, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek 

onkologiczny, do którego należy się zgłosić w momencie podejrzenia białaczki. Respondenci sami 

określili swój poziom wiedzy na temat białaczek w większości jako bardzo słaby i słaby (kolejno 30,9% 

i 35,7%).  

 W ankiecie zawarto pytanie o możliwość wyzdrowienia z białaczki. 90% ankietowanych wskazało 

odpowiedź, iż białaczkę u dziecka można skutecznie wyleczyć, natomiast 86% badanych zaznaczyło, 

że białaczka może nawracać.   

W tabeli ukazano, jaki procent ankietowanych wskazał na objawy rozwijające się w przebiegu 

białaczki. Kolorem zielonym ukazano najczęstsze typowe objawy białaczek, natomiast kolorem 

czerwonym rzadsze i mniej charakterystyczne.  

Tabela 1. Najczęstsze objawy białaczki. Źródło: opracowanie własne 

Objaw Procent odpowiedzi [%] 

Ciągłe zmęczenie 76,2 

Apatia 69 

Utrata masy ciała 61,9 

Blada, sina skóra 54,8 



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 49 

Brak apetytu 47,6 

Łatwe siniaczenie się 45,2 

Bóle kości i stawów 40,5 

Gorączka 19 

Krwotok z nosa 23,8 

Wymioty 14,3 

Nawracający ból brzucha 11,9 

Codzienny ból głowy 9,5 

Biegunka 4,8 

Nadmierny apetyt 2,4 

Nadmierne pobudzenie 2,4 

Świąd skóry 2,4 

 

Tabela nr 1 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie dotyczące występowania 

typowych objawów białaczki. 19% ankietowanych, uznało wystąpienie podwyższonej temperatury ciała 

za objaw związany z białaczką, gdy w rzeczywistości jest to typowy objaw rozwoju procesu 

nowotworowego. Ponad połowa ankietowanych wymieniła właściwie pozostałe charakterystyczne 

objawy białaczki, takie jak: ból kości i stawów, łatwe siniaczenie się, brak apetytu, blada, sina skóra, 

utrata masy ciała, apatia i ciągłe zmęczenie. Niewielki odsetek ankietowanych zaznaczyło odpowiedzi 

niezwiązane z rozwojem białaczki - świąd skóry, nadmierne pobudzenie, nadmierny apetyt, biegunka. 

Do najczęściej wybieranych odpowiedzi należy zaliczyć: ciągłe zmęczenie oraz nadmierną utratę masy 

ciała.   

W związku z analizą powyższych czynników zapytano ankietowanych o potencjalne czynniki 

ryzyka. 21% ankietowanych uważa, że codzienne stosowanie witaminy C zmniejsza ryzyko 

zachorowania na białaczkę. Ze względu na znany wpływ onkogenny wirusa brodawczaka ludzkiego na 

rozwój raka szyjki macicy i obecne metody profilaktyczne takie jak szczepienie przeciw HPV, zapytano 
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ankietowanych o możliwość szczepienia przeciw białaczce. 100% uczestników uważa, że nie istnieje 

szczepienie mogące zapobiec rozwojowi białaczki. 

Kolejnym pytaniem był wpływ diety na ryzyko zachorowania. 36% ankietowanych jest zdania, że 

dieta bogata w cukry znacząco zwiększa szansę rozwoju nowotworu krwi. Pozostali zanegowali wpływ 

diety na rozwój białaczki.  

5. Dyskusja 

Kluczowym aspektem właściwego postępowania w przypadku choroby nowotworowej jest duża 

świadomość społeczna oraz wysoki poziom wiedzy na temat nowotworu. Dotyczy to również 

wyróżnionych w tych artykule białaczek. Omawiane badania w literaturze w największym stopniu 

skupiają się na ocenie świadomości rodziców dzieci, które zachorowały na białaczkę. Badania te 

dowodzą, że z czasem w trakcie leczenia rodzice nabywają nowej wiedzy i zwracają częściej uwagę 

na rodzeństwo chorego dziecka w kwestii profilaktyki i pierwszych objawów rozwijającego się 

nowotworu.  

  Niestety stosunkowo niewiele badań opisuje stopień świadomości społeczeństwa na  temat 

ogólnej wiedzy o profilaktyce nowotworowej. W opisywanej ankiecie zapytano respondentów o 

wykonywanie badań krwi u dzieci. Wyniki ukazują, że ankietowani wiedzą, jakie badania należy 

wykonać przy podejrzeniu białaczki. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że część respondentów nie 

widzi potrzeby w wykonywaniu profilaktycznych badań krwi.  

Obecnie w Polsce nie są prowadzone żadne badania przesiewowe w grupach wiekowych szczególnie 

narażonych na rozwój białaczki. Większość chorych zgłasza się do lekarza dopiero po wystąpieniu 

niepokojących objawów. Zdarzają się również sytuacje błędnie postawionej diagnozy infekcji i 

nieskutecznej próby leczenia przy pomocy antybiotykoterapii, co znacznie wydłuża czas od rozwoju 

objawów do właściwie rozpoczętej terapii, co dalej przekłada się na osiągnięte wyniki.  

Ogólne zwiększenie poziomu wiedzy na temat chorób nowotworowych powinno obejmować 

również samych pacjentów onkologicznych, ze względu na podwyższone w stosunku do populacji 

ogólnej ryzyko ponownego zachorowania na nowotwór w wieku dorosłym. Należy zwracać uwagę na 

skutki krótko- jak i długoterminowe. Oparty na Facebooku program „Zdrowe nastolatki na Soaam” 

(koreański termin oznaczający nowotwory wieku dziecięcego) został opracowany w celu poprawy 

wiedzy i praktyk samokontroli nastolatków chorych na nowotwór związany z chorobą i leczeniem [11]. 

Na potrzeby tego badania opracowano program dostępny na portalu Facebook dla nastolatków chorych 

na nowotwór i oceniono jego przydatność. Na podstawie 6 sesji dyskusyjnych ustalono, że nastolatki z 

chorobą nowotworową były zainteresowane historiami udanych przypadków wyleczenia choroby u 

dzieci i samodzielnego leczenia po wypisaniu ze szpitala oraz preferowały treści multimedialne nad 

tekstem. Badani przetestowali program i ocenili go jako przydatny dla młodzieży z chorobą 

nowotworową. Podobne programy dla rodziców i dzieci można by wprowadzić w Polsce. Ze względu 
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na rozwój technologiczny coraz więcej osób ma dostęp do komputera oraz internetu, zaś obecnie 

trwająca pandemia COVID-19 spowodowała, że ludzie - ze względu na ograniczenie liczby usług i 

możliwości wyjścia z domu - coraz więcej czasu korzystając z internetu. Z tego względu prowadzenie 

programów informacyjnych na portalach społecznościowych może być dobrą strategią wdrażania 

dobrych nawyków profilaktycznych oraz zwiększania świadomości społecznej. 

Programy oraz kampanie informacyjne powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł oraz być 

przygotowane pod nadzorem wysoko kwalifikowanych specjalistów. Z uwagi na ogólny dostęp do 

informacji, społeczeństwo jest otaczane nadmiarem niezweryfikowanej i często nieprawdziwej treści. 

Może to stanowić wyjaśnienie, dlaczego ankietowani odpowiadali błędnie na pytania związane z 

wpływem diety oraz witaminy C na rozwój białaczek. Witamina C jest kojarzona w społeczeństwie jako 

“cudowny” środek o właściwościach leczniczych każdego schorzenia. Chociaż jest stosowana 

wspomagająco w infekcjach, nie wykazano naukowych dowodów wpływu tej substancji na zwiększanie 

lub minimalizowanie ryzyka rozwoju białaczki u dziecka.  

Czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia białaczki dziecięcej, wpływają 

również na rozwój innych zaburzeń, w tym deficytów neurobehawioralnych, zaburzeń oddechowych 

oraz kardiologicznych. Działania mające na celu zapobieganie rozwoju białaczki dziecięcej 

zmniejszyłyby również zapadalność na inne choroby (i odwrotnie). Ponadto w przypadku niektórych 

uzależnień - takich jak palenie tytoniu przez rodziców – zasadne jest wprowadzanie nowych kampanii 

zapobiegawczych oraz zwiększających świadomość młodych oraz przyszłych rodziców. Oceniając 

koszty i korzyści zmniejszenia narażenia na zagrożenie środowiskowe, należy rozważyć całkowite 

skutki społeczne i ekonomiczne zmniejszenia ryzyka związanego ze wszystkimi istotnymi skutkami 

zdrowotnymi (takimi jak nowotwory, deficyty neurobehawioralne i zaburzenia oddychania). 

Nowotwory zaliczają się do grupy schorzeń, których osiągnięte wyniki leczenia w dużej mierze 

zależą od wczesnego rozpoznania oraz rozpoczęcia leczenia. Ze względu na fakt, że białaczki 

najczęściej rozwijają się u dzieci kilkuletnich, to rodzice są osobami, którzy jako pierwsi obserwują 

niepokojące objawy i zgłaszają się do lekarza. To również opiekunowie kreują właściwy styl życia u 

dzieci, który wiąże się ze zdrową dietą oraz minimalizowaniem ryzyka wpływu czynników 

środowiskowych na rozwój nowotworu, takich jak obecne w powietrzu pyły i zanieczyszczenia, 

narażenie dziecka na bierne palenie czy kontakt z substancjami chemicznymi o właściwościach 

onkogennych.  

Zaobserwowano zależność między białaczką dziecięcą a spożyciem przez matkę innych grup 

żywności, w szczególności źródeł białka, takich jak ryby i owoce morza, a także fasola i wołowina. W 

jednym z badań wykazano zwiększone ryzyko ALL przy zwiększonym spożyciu przez matkę mięsa lub 

produktów mięsnych oraz cukrów i syropów [12, 13].  

Nova i wsp. przeprowadzili badanie mające na celu ocenę wpływu multimedialnych informacji 

edukacyjnych na poziom wiedzy rodziców dzieci chorych na białaczkę [14]. Rodzice otrzymali 15-
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minutowe wideo do obejrzenia przed sesjami chemioterapii ich dzieci. Stwierdzono poprawę poziomu 

wiedzy rodziców po edukacji multimedialnej. Autorzy wysunęli wnioski, że prezentacje multimedialne 

zwiększają poziom wiedzy rodziców na temat chorób nowotworowych u dzieci. Artykuł ten dowodzi, 

że kampanie informacyjne nie muszą być obszerne w treść i skomplikowane, a wystarczy, że będą 

zawierały podstawowe, lecz najważniejsze informacje dla odbiorcy. 

Al.-Kohsni i wsp. opracowali badanie [15] na temat wdrożenia skutecznych programów edukacji w 

zakresie nowotworów w szkołach. Programy miały na celu zmniejszenie opóźnienia w diagnozie i 

poprawę przeżywalności pacjentów chorych na raka poprzez zwiększenie świadomości uczniów na 

temat czynników ryzyka i objawów. Udowodniono, że programy edukacyjne są ważne dla zwiększenia 

wiedzy na temat raka wśród uczniów. 

Uzyskane dane z ankiety wskazują, że rodzice zdają sobie sprawę z powagi choroby nowotworowej, 

jednak ogólny poziom wiedzy jest niewystarczający. Z uwagi na fakt, że białaczki mogą się rozwinąć 

w każdym wieku, niezbędna jest elementarna wiedza społeczeństwa, która pozwoli na zwrócenie uwagi 

na alarmujące objawy oraz sprawne skierowanie chorego do odpowiedniego ośrodka klinicznego. 

Podniesienie poziomu wiedzy zniweluje też strach przed tą chorobą, co może spowodować częstsze 

badania kontrolne, zwiększenie częstości rozpoznań na wczesnych etapach choroby oraz lepsze 

rokowanie. Kampanie informacyjne powinny obejmować wszystkie grupy wiekowe i być do nich 

dostosowane, aby każdy mógł zrozumieć istotę tej choroby oraz wiedzieć jak się zachować i czego 

oczekiwać, kiedy usłyszy diagnozę.  

6. Wnioski  

Ogólny poziom wiedzy rodziców na temat białaczek jest niewystarczający. Zauważalna część 

rodziców uważa białaczkę za chorobę nieuleczalną. Duży odsetek ankietowanych nie zna 

podstawowych zasad profilaktyki wskazując na większe znaczenie diety nad badaniami krwi. Istnieje 

potrzeba większego dostępu do informacji na temat nowotworów krwi u dzieci, gdyż wczesne 

rozpoznawanie choroby wiąże się z wcześniejszym podjęciem leczenia. Zarówno pracownicy służby 

zdrowia, jak i organizacje społeczne powinny współpracować, aby wspierać skuteczne programy 

edukacji w zakresie nowotworów dla społeczeństwa w ramach długoterminowych działań 

profilaktycznych oraz poprawy wyników leczenia.  

Słowa kluczowe: 

profilaktyka, białaczka dziecięca, świadomość społeczna 

Keywords: 

prophylaxis, childhood leukemia, popular awareness 
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Abstrakt  

Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) to grupa chorób z kręgu neuromyelitis optica 

(NMO), których głównymi objawami są zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych. 

Najczęstszą jednostką ze spektrum NMOSD jest postępująca choroba demielinizacyjna ośrodkowego 

układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym z obecnością przeciwciał przeciwko akwaporynie 

4.  Napady NMO często mają ciężki przebieg, a po ich ustąpieniu pozostają objawy rezydualne. 

Celem pracy jest analiza nowoczesnych metod leczenia NMO w oparciu o przegląd piśmiennictwa. 

W leczeniu nawrotów choroby lub hamowaniu jej postępu podaje się glikokortykosteroidy. Przy 

braku poprawy stosuje się zabiegi plazmaferezy. Ze względu na wysokie tempo progresji choroby, a 

także ryzyko niepełnosprawności niezbędne jest wdrożenie  przewlekłego leczenia 

immunosupresyjnego. 

Na podstawie  badań randomizowanych z podwójnie ślepą próbą, zakończonych w 2020 r. 

stwierdzono, że potencjalne zastosowanie w leczeniu NMO znajdują inebilizumab, ekulizumab, 

satralizumab, rytuksymab i tocilizumab. 

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w diagnostyce i leczeniu NMO, a w konsekwencji 

poprawa jakości życia pacjentów. Z niejasno sklasyfikowanego, nieuleczalnego schorzenia NMO stał 

się odrębną jednostką chorobową, o  określonej etiopatogenezie z szerokimi możliwościami 

terapeutycznymi. 

English Abstract  
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Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) is a group of diseases from the area of 

neuromyelitis optica (NMO), which main symptoms are myelitis and optic neuritis. The most common 

disease entity from the spectrum of NMOSD is an autoimmune progressive demyelinating disease of 

the central nervous system with the presence of antibodies to aquaporin 4. Attacks of NMO are often 

severe and after them, residual symptoms remain. 

The aim of this work is to analyze modern treatment methods of NMO on the basis of a literature 

review. 

In treatment of relapses or in inhibiting disease’s progress mainly glucocortycosteroides are 

administered. In the absence of improvement plasmapheresis is used. Due to high rate of disease 

progression and a risk of disability, it is essential to implement chronic, immunosuppressive treatment. 

Based on randomized, double blind trials, finished in 2020 year, it was approved that antibodies: 

inebilizumab, eculizumab, satralizumab, rituximab, tocilizumab has  potential use in treatment of NMO. 

In the recent years there has been a huge breakthrough in diagnostics and treatment of NMO and 

consequently improvement of patients’ quality of life. From an unclearly classified, incurable disease, 

NMO became a separate disease entity with specified etiopathogenesis and wide therapeutic 

possibilities. 

1.  Wprowadzenie 

Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) to grupa chorób z kręgu neuromyelitis optica 

(NMO), a najczęstszą z nich jest postępująca choroba demielinizacyjna ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN) o podłożu autoimmunologicznym z obecnością przeciwciał przeciwko akwaporynie 

4 (AQP4-IgG). Przez długi czas była ona błędnie klasyfikowana jako wariant stwardnienia rozsianego 

(MS, multiple sclerosis). Klinicznie NMO manifestuje się jako poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego 

i nerwów wzrokowych z tendencją do nawrotów [1]. Przebieg choroby jest ciężki, a rokowanie 

niepomyślne. Przewiduje się, że około 1/3 wśród nieleczonych chorych nie przeżyje w ciągu 5 lat od 

wystąpienia pierwszego napadu [2]. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej terapii możliwe jest 

zwiększenie jakości i długości życia pacjentów oraz poprawa rokowania długoterminowego [1]. 

Celem pracy jest przedstawienie postępu w terapii NMO, ze szczególnym uwzględnieniem 

nowoczesnych oraz perspektywicznych metod leczenia. Stan wiedzy w tym zakresie został opracowany 

w oparciu o aktualne piśmiennictwo, dostępne w bazie Pubmed. 

2. Historia rozpoznania neuromyelitis optica 

Pierwsze opisy przypadków pacjentów z objawami wskazującymi na NMO pojawiły się na początku 

XIX wieku, a samo pojęcie neuromyelitis optica zostało zaproponowane przez Devica i Gaulta w 1894 

roku [3]. Jednakże przez ponad 200 lat istota patogenetyczna tych zaburzeń nie została poznana. Dopiero 

na przełomie 2004 i 2005 roku odkrycie przeciwciał przeciwko kompleksowi wodnemu  akwaporyny 4 

(AQP4-IgG) doprowadziło do odgraniczenia NMO jako odrębnej jednostki chorobowej i pozwoliło na 
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jej zróżnicowanie z innymi schorzeniami o podobnym obrazie klinicznym, m.in. z MS [4]. Brak 

przeciwciał AQP4-IgG w surowicy nie wyklucza rozpoznania NMO, jednak ich obecność je potwierdza 

rozpoznanie (tzw. NMO AQP4-IgG-seropozytywny) [1]. Diagnostyka różnicowa jest fundamentalna 

dla właściwego leczenia. Wykazano, że większość leków modyfikujących przebieg MS, w tym 

interferony beta, octan glatirameru, natalizumab, alemtuzumab, fingolimod i fumaran dimetylu jest nie 

tylko nieskuteczna w NMOSD, ale może powodować zaostrzenie choroby [3].  

3. Patofizjologia choroby 

Poznanie mechanizmów patofizjologicznych NMO jest kluczowe przy dobieraniu leczenia. Ważną 

rolę w patogenezie NMO odgrywają przeciwciała AQP4-IgG, produkowane przez subpopulacje 

limfocytów B: CD19, CD27, CD38. AQP4-IgG pobudzają wytwarzanie interleukiny-6 (IL-6), a jej 

sygnalizacja do komórek śródbłonka ogranicza działanie bariery krew-mózg. Dzięki temu przeciwciała 

te mogą dostać się do OUN. Następnie wiążą się one z zewnątrzkomórkową domeną receptora AQP4 

na astrocytach, wyrażających ekspresję tego receptora, zwłaszcza w mózgu, rdzeniu kręgowym i 

nerwach wzrokowych. Dochodzi do indukcji niszczenia astrocytów w mechanizmie cytotoksyczności 

zależnej od dopełniacza. Proces ten aktywuje komórki zapalne, głównie neutrofile i eozynofile, które 

powodują dalsze uszkodzenia bariery krew-mózg, co dodatkowo ułatwia przenikanie AQP4-IgG. 

Ponadto wtórnie uszkadzane są oligodendrocyty, co wywołuje procesy demielinizacyjne. Wiele 

aspektów patofizjologii choroby, takich jak mechanizm utraty tolerancji względem AQP4-IgG, czy 

patogeneza w grupie podwójnie seronegatywnej nadal wymaga dokładniejszych badań [2, 5–8]. U 

niektórych pacjentów seronegatywnych względem przeciwciał AQP4-IgG obecne są przeciwciała 

przeciwko glikoproteinie mieliny oligodendrocytów (myeline oligodendrocyte glycoprotein antibodies), 

co stanowi kolejną z chorób ze spektrum NMOSD: MOG-IgG-associated Optic Neuritis, Encephalitis, 

and Myelitis (MONEM). MONEM nie towarzyszy uszkodzenie astrocytów, jedynie oligodendrocytów 

z następowym zapaleniem i demielinizacją. Prognoza jego przebiegu jest lepsza niż NMO AQP4-IgG-

seropozytywnego, o czym świadczy mniejsza mediana spadku wyników Rozszerzonej Skali 

Niepełnosprawności (Expanded Disability Status Scale, EDSS) między wystąpieniem ataku a poprawą 

stanu zdrowia oraz mniejsze ryzyko ciężkiej utraty wzroku [5, 9]. 

4. Obraz kliniczny choroby 

U około 85 % pacjentów choroba ma przebieg nawrotowy. Podstawowe cechy kliniczne NMOSD 

związane są z zajmowanymi lokalizacjami anatomicznymi. Zapalenie nerwu wzrokowego ma cięższy 

przebieg niż w MS i objawia się jako ból oka lub głowy, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia 

kolorów, zaniewidzenie jednooczne, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, zanik nerwu wzrokowego, a 

nawet ciężka utrata wzroku. Zajęcie rdzenia kręgowego przyjmuje zwykle postać podłużnego 

rozległego zapalenia rdzenia kręgowego (longitudinally extensive transverse myelitis, LETM), czego 

symptomami są osłabienie kończyn, parapareza lub tetrapareza o charakterze spastycznym, 
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nieprawidłowości chodu, ataksja tułowia i kończyn, zaburzenia czucia, bóle korzeniowe, dysfunkcja 

motoryczna i czuciowa pęcherza i jelit, dodatni objaw Lhermitte’a [3, 6]. 

Uważano, że NMOSD preferencyjnie dotyczy jedynie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych. 

Jednakże po odkryciu AQP4-IgG opisano objawy także z innych okolic. Nieuleczalne nudności, 

czkawka i wymioty są związane z zajęciem pola najdalszego, a anoreksja, narkolepsja, niewłaściwa 

diureza, hipotermia, nadmierna senność i potliwość, nieprawidłowości przysadki, Zespół Schwartza-

Barttera z objęciem międzymózgowia. Przy zmianach w pniu mózgu, które występują u około 1/3 

pacjentów z NMOSD, najczęściej obserwuje się wymioty, czkawkę, zaburzenia okoruchowe, świąd, 

dysestezje twarzy i nerwobóle nerwu trójdzielnego, zaburzenia smaku, szumy w uszach i utratę słuchu, 

zawroty głowy, ataksję, uporczywy kaszel, dysartrię i dysfagię, anoreksję oraz utratę masy ciała. 

Stanowią one początkową manifestację choroby u około połowy przypadków. Gdy zmiany lokalizują 

się w mózgu, można zauważyć zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES), drgawki, afazję, 

apraksję, zaburzenia funkcji poznawczych, czy objawy psychiatryczne [3, 5, 6, 10]. 

W NMOSD ból występuje w ponad 80% przypadków [11]. Może pojawić się jako manifestacja 

ostrego nawrotu choroby lub mieć charakter przewlekły. 50% pacjentów z NMOSD (82% NMO APQ4-

IgG) uważało wzrost natężenia bólu za pierwszy wskaźnik nawrotu. 25% chorych z NMOSD określiło 

ból jako najgorszy ze zgłaszanych dolegliwości mimo, że pacjenci doświadczają również wielu innych 

ciężkich objawów. Skuteczne kontrolowanie bólu w NMOSD jest trudne, a terapia wielolekowa wiąże 

się ze wzrostem ryzyka wystąpienia złego samopoczucia i depresji [12]. W retrospektywnym, 

obserwacyjnym badaniu wśród respondentów, którymi byli pacjenci chorzy na NMOSD, 59% 

stwierdziło, że stan zdrowia ogranicza ich możliwości pracy czy wykonywania codziennych czynności 

[13]. Jakość życia pacjentów z NMOSD jest zatem znacznie obniżona, a szansą na jej poprawę jest 

odpowiednio ustalona terapia. 

5. Leczenie neuromyelitis optica 

Celem leczenia w NMOSD jest zarówno łagodzenie nawrotów choroby poprzez leczenie ich 

zaostrzeń, jak i zmniejszenie ich częstości i wydłużenie okresu remisji choroby poprzez odpowiednie 

leczenie profilaktyczne. Niestety pomimo leczenia, powrót do zdrowia po napadach jest często niepełny, 

a całkowita remisja choroby występuje rzadko [6]. 

5.1. Leczenie zaostrzeń choroby 

Leczenie zaostrzeń NMO i początkowego rozpoznania choroby ma na celu ograniczenie 

nieodwracalnego uszkodzenia OUN i przywrócenie prawidłowej  funkcji neurologicznej. W pierwszej 

linii najczęściej stosuje się glikokortykosteroidy - metyloprednizolon podawany dożylnie w dawce 

dziennej 1000 miligramów przez co najmniej 3 do 5 dni, w połączeniu z inhibitorem pompy protonowej 

i lekami przeciwzakrzepowymi [2, 6]. Przy słabej odpowiedzi na leczenie można rozważyć zwiększenie 

dawki metyloprednizolonu do 2000 mg dożylnie na dobę [14]. Następnie należy zmienić drogę podania 
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metyloprednizolonu na doustną i stopniowo zmniejszać jego dawkę przez około dwa do ośmiu tygodni. 

Jarius i wsp. wykazali całkowite lub prawie całkowite wyleczenie zaostrzeń leczonych dożylnie 

metyloprednizolonem, w 50% w przypadku MONEM, a w 17–35% przy NMO AQP4-IgG-

seropozytywnym. W badaniach obserwacyjnych seropozytywnego zapalenia nerwu wzrokowego w 

kierunku NMOSD, krótszy czas leczenia korelował z mniejszą utratą warstwy włókien nerwowych 

siatkówki i lepszym widzeniem [15]. Przeciwwskazaniem do stosowania sterydów są infekcje, dlatego 

metyloprednizolon powinno się podawać po zbadaniu pacjenta i wykluczeniu zakażenia.  

Jeśli pacjentowi nie można podać glikokortykosteroidów lub jego stan nie poprawi się w 

wystarczającym stopniu po nich, zaś atak powoduje niepełnosprawność w stopniu od umiarkowanego 

do ciężkiego, to wówczas można wykonać zabiegi plazmaferezy. Polegają one na terapeutycznej 

wymianie osocza (TPE), zwykle trwając od pięciu do siedmiu cykli, z  których każdy usuwa 1-1,5 

objętości krążącego osocza [2]. Usuwane są składniki osocza biorące udział w kaskadzie zapalnej, co 

powoduje hamowanie aktywnego ataku zapalnego OUN [5]. TPE można zastosować w pierwszym 

rzucie przy nawrocie choroby, jeśli pacjent przy pierwszym ataku dobrze zareagował na taki rodzaj 

leczenia, zaś obecny atak jest poważny [16]. W przypadku terapeutycznej wymiany osocza istnieją 

dowody klasy I na długoterminowe korzyści w zakresie niepełnosprawności, oparte na kluczowym 

randomizowanym badaniu TPE w porównaniu z pozorowanym TPE w ostrych nawrotach zapalnych 

OUN opornych na steroidy [15]. Działania niepożądane TPE związane z umieszczeniem cewnika w 

żyle centralnej można złagodzić, stosując dostęp obwodowy. Wśród pozostałych skutków ubocznych 

tej terapii wyróżnia się: niedociśnienie, krwawienie z powodu wyczerpywania czynników krzepnięcia, 

zaburzenia elektrolitowe [16]. Jednakże korzyści płynące z użycia TPE w ostrych nawrotach NMO 

znacznie przewyższają ryzyko działań niepożądanych [17]. Czynnikami predykcyjnymi dla lepszego 

rokowania leczenia TPE są płeć męska, zachowane odruchy neurologiczne i wczesna inicjacja TPE.  

Immunoadsorpcja (Immunoadsorption, IA) nie wymaga wymiany krwi i wydaje się mieć podobną 

skuteczność do TPE. Może być alternatywą dla pacjentów z przeciwwskazaniami do TPE, takimi jak 

reakcje nadwrażliwości, lub jeśli TPE nie jest dostępny [15, 17]. 

W badaniach przeprowadzonych na szczurach wykazano, że immunoglobuliny stosowane dożylnie 

w zapaleniu nerwu wzrokowego w NMOSD zmniejszyły jego zwyrodnienie [18]. Potrzeba jednak 

dokładniejszych randomizowanych badań klinicznych, aby określić ich bezpieczeństwo i skuteczność. 

5.2. Profilaktyka zaostrzeń 

Pacjenci bez długoterminowej terapii immunosupresyjnej mają gorsze rokowanie oraz wyższą 

śmiertelność. Zastosowanie przewlekłego leczenia immunosupresyjnego jest zatem niezbędne, aby 

zmniejszyć aktywność choroby i ograniczyć częstość ataków [2].  

Pierwsze badanie dotyczące profilaktyki ataków w NMOSD zostało opublikowane w 1998 r. i 

dotyczyło użycia azatiopryny. Azatiopryna jest antymetabolitem, analogiem puryny, który blokuje 
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syntezę DNA szybko proliferujących komórek, zwłaszcza limfocytów B i T. Dr Mandler i wsp. 

wykazali, że połączenie azatiopryny w dawce 2 miligramów na kilogram masy ciała na dobę z 

prednizonem w dawce 1 miligram na kilogram masy ciała na dobę przez 2 miesiące, zapewnia poprawę 

funkcji neurologicznej po nawrotach i zapobiega nawrotom w przyszłości przez co najmniej 18 miesięcy 

[19]. Obecnie azatiopryna jest również powszechnie stosowana w NMOSD, ale jej skuteczność wydaje 

się mniejsza niż w przypadku rytuksymabu [16]. Poważne zdarzenia niepożądane związane z 

przyjmowaniem azatiopryny to hepatotoksyczność i nowotwory złośliwe, w tym chłoniak, którego 

zaobserwowano u 3% pacjentów przyjmujących ten lek [15]. 
Od 2006 r. w wielu badaniach retrospektywnych i prospektywnych potwierdzano skuteczność 

mykofenolanu mofetylu (MMF) i rytuksymabu w leczeniu NMOSD. MMF to antymetabolit, będący 

niekonkurencyjnym inhibitorem enzymu niezbędnego do syntezy de novo guanozyno-5′-

monofosforanu - nukleotydu purynowego, zaburzającego proliferację limfocytów. MMF jest skuteczny 

w dawkach od 1750 mg do 2000 mg dziennie i może być stosowany w połączeniu z prednizonem. W 

porównaniu z azatiopryną, MMF jest bardziej skuteczny w osiągnięciu remisji u 60-75% pacjentów. 

Wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka u pacjentów po przeszczepach i raka skóry 

innego niż czerniak, dlatego wskazane jest rutynowe badanie dermatologiczne pacjentów poddawanych 

długotrwałej terapii MMF. Inne działania niepożądane to infekcje, objawy żołądkowo-jelitowe, w tym 

choroba wrzodowa i krwotoki, działanie teratogenne oraz cytopenie [15,16]. 

Podobnie skuteczność metotreksatu, mitoksantronu i prednizonu została zweryfikowana i leki te są 

wykorzystywane przez pacjentów cierpiących na NMOSD. Metotreksat jest antymetabolitem, 

inhibitorem reduktazy dihydrofolianu, stosowanym w dawce 50 mg cotygodniowo. Dowody na 

skuteczność metotreksatu w NMOSD pochodzą z małych badań obserwacyjnych, według których brak 

nawrotów osiągnięto u 22% do 75% pacjentów. Rzadkie poważne działania niepożądane obejmują 

hepatotoksyczność, zapalenie płuc, niedokrwistość aplastyczną i zakażenia oportunistyczne. U 

pacjentów należy monitorować czynność szpiku kostnego i wątroby. Metotreksat ma również działanie 

teratogenne i w związku z tym nie jest zalecany kobietom w wieku rozrodczym. Mitoksantron hamuje 

topoizomerazę II, czyli enzym kluczowy w naprawie DNA, prowadząc do zmniejszenia liczby 

limfocytów B i T.  Może prowadzić do remisji NMOSD nawet u 70% badanych przy odpowiednim 

dawkowaniu. Mitoksantron nie jest jednak powszechnie stosowany ze względu na kardiotoksyczność, 

ograniczającą wielkość bezpiecznej dawki leku, oraz zwiększone ryzyko ostrej białaczki szpikowej [14, 

15]. 

Takrolimus jest doustnym lekiem immunosupresyjnym, który hamuje wewnątrzkomórkowy szlak 

kalcyneuryny wymagany do aktywacji limfocytów T. W badaniu retrospektywnym obejmującym 25 

pacjentów z NMOSD leczonych takrolimusem w dawce od 2 do 3 mg na dobę wykazano, że takrolimus 

poprawił wskaźnik EDSS z 4,5 do 2,3. Przyjmowanie takrolimusu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 

nowotworów złośliwych i poważnych zakażeń. 
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Cyklofosfamid jest środkiem alkilującym. Według badań w NMOSD nie poprawia on wskaźnika 

EDSS lub ma słabą skuteczność w leczeniu [14, 15]. 

Każdy pacjent z deficytami ruchowymi i chodu spowodowanymi nawrotem choroby odniesie 

korzyść z programu rehabilitacji, który należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. 

5.3. Profilaktyka zaostrzeń – nowo zarejestrowane leki 

Na podstawie  badań randomizowanych z podwójnie ślepą próbą, zakończonych w 2020 roku 

stwierdzono, że potencjalne zastosowanie w leczeniu NMO znajdują przeciwciała monoklonalne: 

inebilizumab, ekulizumab, satralizumab, rytuksymab i tocilizumab. Agencja Żywności i Leków (FDA, 

Food and Drug Administration) zatwierdziła trzy spośród tych leków: ekulizumab, satralizumab oraz 

inebilizumab. Wykazano również, że skuteczność starszych doustnych leków immunosupresyjnych o 

szerokim spektrum działania jest prawdopodobnie mniejsza, w porównaniu z nowszymi lekami o 

bardziej ukierunkowanym działaniu [15]. 

Rytuksymab oraz inebilizumab zmniejszają liczbę limfocytów B, które w patogenezie NMOSD 

odpowiadają za tworzenie przeciwciał AQP4-IgG. Rytuksymab jest chimerycznym przeciwciałem 

monoklonalnym przeciwko cząsteczce CD20, którą można znaleźć na komórkach pre-B, dojrzałych 

komórkach B i komórkach B pamięci, ale nie na komórkach plazmatycznych [19]. Metaanalizy 

włączające 46 badań wykazały, że leczenie rytuksymabem zmniejszyło roczny wskaźnik nawrotów o 

0,79, a wynik w skali EDSS średnio o 0,64 - 1,2 punktu. W niedawno opublikowanym 

wieloośrodkowym, zaślepionym, randomizowanym badaniu w którym porównywano rytuksymab z 

placebo, zaobserwowano nawroty choroby u 37% pacjentów w grupie placebo i żadnego (0%) w grupie 

przyjmującej lek. Strategie dawkowania rytuksymabu są zmienne. Początkowo stosuje się go w dawce 

1000 mg co 2 tygodnie lub 375 mg/m² powierzchni ciała  co tydzień przez 4 tygodnie, a w leczeniu 

podtrzymującym w dawce 500 do 1000 mg co pół roku [15]. Możliwe jest podanie rytuksymabu w 

zależności od monitorowania komórek B pamięci CD27 +, co może w niektórych przypadkach pozwolić 

na obniżenie skumulowanej dawki leku [14]. Przed pierwszym podaniem należy wykluczyć aktywne 

infekcje, takie jak gruźlica lub wirusowe zapalenie wątroby typu B, a także zaleca się aktualizację 

kalendarza szczepień [16]. Należy zachować czujność przy rozpoczynaniu leczenia rytuksymabem w 

ciągu kliku tygodni od ostrego nawrotu choroby, ponieważ możliwe jest zaostrzenie choroby w okresie 

bezpośrednio po infuzji, prawdopodobnie z powodu wyrzutu cytokin prozapalnych [15]. Rytuksymab 

indukuje czynnik aktywujący limfocyty B (BAFF), jednak potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć 

znaczenie poziomów BAFF w patogenezie NMOSD. Działania niepożądane obejmują objawy związane 

z infuzją, takie jak świąd, ból głowy, wysypka lub gorączka. Można je złagodzić poprzez wstępne 

leczenie metyloprednizolonem, difenhydraminą, i/lub acetaminofenem. Częstość ciężkich zakażeń i 

działań niepożądanych, takich jak choroba posurowicza czy piodermia zgorzelinowa u dorosłych 

pacjentów z NMOSD wynosiła 2%, a śmiertelność 1,6%.  
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Inebilizumab to humanizowane, zoptymalizowane pod względem powinowactwa, afukozylowane 

przeciwciało monoklonalne IgG1 kappa, wiążące się z antygenem CD19 komórek B. W 

wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu oceniono 

skuteczność i bezpieczeństwo inebilizumabu w leczeniu NMOSD, potwierdzając, że zmniejsza on 

ryzyko nawrotów choroby [7]. Inebilizumab może wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie liczby 

kosztownych hospitalizacji związanych z NMOSD. Atak wystąpił u 12% uczestników otrzymujących 

inebilizumab i 39% uczestników otrzymujących placebo [15]. Większość działań niepożądanych 

zgłaszanych podczas stosowania inebilizumabu, w tym reakcje związane z wlewem, występowała z 

podobną częstością jak w przypadku placebo. Infekcja dróg moczowych, bóle stawów, bóle pleców, 

bóle głowy, upadki, niedoczulica, zapalenie pęcherza i ból oka były częstsze w przypadku 

inebilizumabu. Chociaż potrzebne są długoterminowe dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa, 

pozytywne wyniki obserwowane w przypadku inebilizumabu potwierdzają, że stanowi on obiecującą 

perspektywę terapeutyczną. 

Podczas nawrotów NMOSD poziomy IL-6 w płynie mózgowo-rdzeniowym są podwyższone. 

Tocilizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko 

receptorowi IL-6, blokującym jej sygnalizację. Chociaż w badaniach skuteczności tocilizumabu w 

NMOSD preparat podawano drogą dożylną, ostatnio opublikowana seria przypadków sugerowała, że 

podskórne podanie tocilizumabu miało podobną skuteczność. Ta obserwacja otwiera możliwość 

podawania leku w warunkach domowych. Otwarte randomizowane badanie drugiej fazy obejmowało 

pacjentów z aktywnym NMOSD, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej tocilizumab 

w dawce 8 mg/kg, poprzez dożylne, comiesięczne infuzje lub azatioprynę w dawce 2 do 3 mg/kg na 

dobę doustnie. 89% pacjentów leczonych tocilizumabem nie miało nawrotów w porównaniu z 52% 

pacjentów otrzymujących azatioprynę, co oznacza zmniejszenie ryzyka nawrotu o 81,2% i znaczne 

zmniejszenie aktywności choroby. Zdarzenia niepożądane były w większości łagodne i obserwowane z 

mniejszą częstością w grupie otrzymującej tocilizumab [15].  

Satralizumab również jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym 

przeciwko receptorowi IL-6, blokującym jej sygnalizację. Lek ten był oceniany w 2 randomizowanych 

badaniach klinicznych pod kątem NMOSD.  Wśród pacjentów z NMOSD satralizumab dodawany do 

leczenia immunosupresyjnego prowadził do mniejszego ryzyka nawrotu niż placebo.  Nie stwierdzono 

istotnego wpływu satralizumabu na ból lub zmęczenie. Niepożądane reakcje po wstrzyknięciu wystąpiły 

u 12% do 13% pacjentów leczonych satralizumabem i 5% do 16% pacjentów otrzymujących placebo. 

W żadnym z badań nie było przypadków anafilaksji ani śmierci [15].  

Analiza neuropatologiczna ostrych zmian w NMO wykazała rozległą aktywację dopełniacza w 

układzie okołonaczyniowym, w związku z czym badano inhibitory układu dopełniacza pod kątem 

zastosowania ich w leczeniu. Ekulizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które 

wiąże się ze składnikiem C5 układu dopełniacza, blokując tworzenie cytotoksycznego kompleksu 
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atakującego błonę i wytwarzanie prozapalnego czynnika parakrynowego C5a, co prowadzi do 

hamowania układu dopełniacza. Ekulizumab został przebadany w randomizowanym, podwójnie 

ślepym, kontrolowanym placebo badaniu III fazy. Nawrót kliniczny wystąpił u 3% pacjentów w grupie 

przyjmującej ekulizumab i u 43% pacjentów w grupie bez ekulizumabu, co skutkowało 94% redukcją 

ryzyka względnego. Poważne działania niepożądane obejmowały zgon z powodu ropniaka płuc u 

pacjenta otrzymującego ekulizumab i jednocześnie azatioprynę. Wszyscy pacjenci, którzy rozpoczynają 

leczenie ekulizumabem, muszą otrzymać szczepionkę przeciw meningokokom i zostać zapisani do 

specjalnego programu oceny ryzyka i strategii łagodzenia infekcji meningokokowej [15]. 

Zakres leków mogących potencjalnie być stosowanych w terapii NMOSD znacznie powiększył się. 

Niezwykły postęp w terapiach NMOSD koreluje ze znaczącym spadkiem śmiertelności w tym 

schorzeniu. W badaniu z lat 90. 5-letnie przeżycie w NMOSD wyniosło tylko 68%, podczas gdy w 

ostatnim badaniu populacyjnym odnotowano śmiertelność na poziomie 3%. Sukces w leczeniu odbywa 

się kosztem immunosupresji trwającej całe życie oraz zwiększonego ryzyka infekcji i innych powikłań. 

Brakuje jednak ujednoliconych standardów postępowania leczniczego w tej jednostce chorobowej. 

Sugerowane jest wykorzystanie najnowszych leków, w tym zastosowanie ekulizumabu w  celu 

uzyskania szybkiej odpowiedzi na leczenie i stabilizacji oraz satralizumabu do długotrwałej 

immunomodulacji. Inebulizumab z kolei powinien być wykorzystany dopiero w ciężkim i 

przełomowym ataku choroby [20]. 

5.4. Potencjalne nowe terapie 

Wyniki badań klinicznych autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (AHSCT) w  

NMOSD były rozbieżne. Biorąc pod uwagę niepewności dotyczące korzyści i długoterminowego 

bezpieczeństwa AHSCT, jego zastosowanie w leczeniu NMOSD jest ograniczone [15]. 

Badania przedkliniczne sugerują, że stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w patogenezie chorób 

demielinizacyjnych. Przeciwutleniacze, do których należy kwas liponowy i spermidyna, łagodzą 

procesy demielinizacji, zatem powinny być przeprowadzone dalsze badania nad ich skutecznością w 

leczeniu NMOSD. 

Istnieją również dowody na to, że mikonazol i klobetazol mogą promować mielinizację u myszy 

poprzez zwiększenie powstawania oligodendrocytów. Przedstawiony mechanizm działania leków może 

stanowić hipotetyczny obszar badań dla terapii NMOSD [5]. 

Ponadto wykazano, że aquaporumab zmniejsza uszkodzenie rdzenia kręgowego w NMO u myszy. 

Jest to przeciwciało monoklonalne wytworzone z rekombinowanego monoklonalnego AQP4-IgG, które 

wiąże się z AQP4, wypierając patogenne AQP4-IgG w surowicach pacjentów [6]. 

6. Wnioski 

W ostatnim czasie nastąpił ogromny postęp w diagnostyce i leczeniu NMOSD. Z niejasno 

sklasyfikowanego nieuleczalnego schorzenia doszło do wyodrębnienia oddzielnej grupy chorób ze 
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spektrum NMOSD o określonej etiopatogenezie, umożliwiającej diagnostykę różnicową tych jednostek, 

z szerokimi możliwościami terapeutycznymi. NMOSD znacząco wpływa na aktywność życiową 

pacjentów, dlatego dążenie do zmniejszenia częstości nawrotów choroby i ograniczenie bólu poprzez 

dobór odpowiedniego leczenia, opartego na nowoczesnych metodach i szybkie jego wdrożenie daje 

szansę na poprawę jakości i długości życia pacjentów.  

Słowa kluczowe:  

choroby demielinizacyjne, postępy w leczeniu, potencjalne nowe terapie 

Keywords:  

demyelinating diseases, advances in treatment, potential new therapies 
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Abstrakt  

 COVID-19 to choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się 

głównie drogą kropelkową, a potencjalnie też poprzez cząstki aerozolowe i zanieczyszczone 

powierzchnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku pandemii na świecie 

zarejestrowano 149 mln przypadków zachorowań na tę chorobę, w tym 3,01 mln zgonów.  

Wiadomo, że objawy ze strony układu oddechowego są podstawowymi cechami choroby, jednak 

coraz częściej dolegliwości wiąże się z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego, nerwowego, a 

także sercowo-naczyniowego, w tym funkcji układu krzepnięcia. Predysponuje to pacjentów do 

zwiększonego ryzyka żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (TE) a w konsekwencji 

zwiększonego ryzyka zgonu. Do zdarzeń zakrzepowo-zatorowych zalicza się zatorowość płucną, która 

może nasilać niewydolność oddechową i hipoksemię. Do tętniczych zdarzeń zakrzepowych zalicza się 

wypadki mózgowo-naczyniowe, w tym udar, niedokrwienie narządów końcowych układu krążenia oraz 

niedokrwienie kończyn.  

COVID-19 wiąże się z istotną reakcją zapalną, zwiększającą ryzyko zakrzepicy tętniczej i żylnej. 

Znajomość objawów COVID-19 i możliwych powikłań, a także szybka i odpowiednia diagnostyka z 

zastosowaniem takich metod obrazowania jak TK, MR, angio-TK, USG Doppler umożliwia wczesną 

diagnozę i zwiększa szanse wdrożenia odpowiednich metod leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych 

tak, aby  zapobiec śmiertelnym następstwom. 

English Abstract 

COVID-19 is a disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2, which is spread primarily through 

droplets as well as potentially aerosol particles and contaminated surfaces. According to the World 
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Health Organization (WHO), there have been 149 million cases worldwide since the start of the 

pandemic, including 3.01 million deaths.  

Respiratory symptoms are known to be the primary features of the disease, but the disease is 

increasingly associated with gastrointestinal, nervous, and cardiovascular abnormalities, including 

coagulation function, which predisposes patients to an increased risk of venous and arterial 

thromboembolism (TE) and consequently a potentially increased risk of death. Thromboembolic events 

include pulmonary embolism, which can exacerbate respiratory failure and hypoxemia. Arterial 

thrombotic events include cerebrovascular accidents: stroke, end organ ischemia, and limb ischemia.  

COVID-19 is associated with a significant inflammatory response, specifically increasing the risk of 

arterial and venous thrombosis. Knowledge of COVID-19 symptoms and possible complications is 

crucial. Prompt and appropriate diagnostics using imaging modalities such as CT, MR, CTPA, Doppler 

ultrasound enables for early diagnosis and increases the chances of implementing appropriate treatment 

methods for thromboembolic complications to prevent fatal consequences. 

1. Wstęp 

W grudniu 2019 r. opisano pierwszy przypadek ciężkiego ostrego zespołu oddechowego 

wywołanego przez koronawirusa 2 (SARS-COV-2). W marcu 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia 

ogłosiła, że COVID-19 to pandemia [1]. COVID-19 to choroba wywoływana przez koronawirusa 

SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową, a potencjalnie również poprzez 

cząstki aerozolowe i zanieczyszczone powierzchnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

od początku pandemii na świecie zarejestrowano 149 mln przypadków zachorowań, w tym 3,01 mln 

zgonów. Wirus ten prawdopodobnie wnika do komórek poprzez wiązanie enzymu konwertującego 

angiotensynę 2 (ACE2), występującego w komórkach pęcherzyków płucnych, miocytach serca i 

śródbłonku naczyniowym [2]. Jeśli chodzi o manifestację choroby, to wiadomo, że podczas gdy u 

niektórych zakażonych osób występuje zagrażający życiu zespół ostrej ciężkiej niewydolności 

oddechowej, u innych jest to łagodna choroba układu oddechowego. Możliwy jest również przebieg 

całkowicie bezobjawowy. Najczęstszymi objawami klinicznymi tego schorzenia są gorączka, suchy 

kaszel i zmęczenie. Ponadto można zaobserwować bóle mięśni, utratę smaku lub węchu, duszność, 

nudności, wymioty, biegunkę. Wirus częściej atakuje osoby starsze z chorobami przewlekłymi, jednak 

coraz więcej przypadków stanowią nastolatkowie i młodzi dorośli, a także dzieci. Czynnikami ryzyka, 

które mogą przyczynić się do późniejszych powikłań COVID-19 są starszy wiek (> 65 lat), choroby 

układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby płuc, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość [3]. 

Według doniesień naukowych początkowo objawy COVID-19 obejmowały układ oddechowy w postaci 

zapalenia płuc, a główną cechą charakterystyczną w tomografii komputerowej był obraz nieostro 

ograniczonych cieni typu „mlecznej szyby”. Z biegiem czasu odkryto jednak, że wirus atakuje również 

układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, a także nerwowy [4].  
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W czasie choroby może również dojść do zaburzeń funkcji układu krzepnięcia, co predysponuje 

pacjentów do zwiększonego ryzyka żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (TE) a w 

konsekwencji potencjalnie zwiększonego ryzyka zgonu [5]. Niezależnie od stanu antykoagulacji, 

niekiedy już we wczesnym okresie choroby, w wielu narządach stwierdza się znaczną zakrzepicę makro- 

i mikronaczyniową [1]. 

2. Patofizjologia 

Powszechnie wiadomo, że infekcje wirusowe są związane z upośledzeniem krzepnięcia, co może 

prowadzić do zakrzepicy, krwotoku lub obu tych zjawisk w tym samym czasie. Również zapalenie może 

prowadzić do zaburzenia równowagi pomiędzy stanem prokoagulacyjnym i antykoagulacyjnym. 

Interleukina 6, 8 i czynnik martwicy nowotworów α, czyli cytokiny zapalne aktywują komórki 

śródbłonka, płytek krwi i leukocytów poprzez ekspresję czynnika tkankowego, promując tym samym 

koagulację [6]. Płytki krwi są głównie związane z inicjacją kaskady krzepnięcia. Ich aktywacja jest 

stymulowana przez związane produkty wydzielania płytkowego i lokalne czynniki prozakrzepowe. Po 

aktywacji płytki krwi zmieniają kształt i uwalniają zawartość swoich ziarnistości, które zawierają wiele 

cząsteczek, takich jak mediatory zapalenia, czynniki hemostatyczne, czynniki 

angiogenne/antyangiogenne, czynniki wzrostu i proteazy [7]. Podczas aktywacji leukocytów dochodzi 

do syntezy i uwalniania licznych cząsteczek zapalnych, takich jak leukotrieny, prostaglandyny, 

bradykinina, wolne rodniki tlenowe i cytokiny [8]. Dlatego też interakcje między komórkami 

śródbłonka, płytkami krwi i leukocytami są kluczowym elementem odpowiedzi immunologicznej w 

przypadku zapalenia. 

W ciężkich przypadkach COVID-19 stwierdzano wzrost markerów krzepnięcia, takich jak 

fibrynogen i D-dimery. Tłumaczy to m.in. nagromadzenie fibryny w płucach, co jest cechą 

charakterystyczną ostrego uszkodzenia płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Przypuszcza 

się, że ta reakcja krzepnięcia chroni gospodarza poprzez uszczelnienie pęcherzyków płucnych, 

zapobiegając obrzękowi i krwotokom pęcherzykowym, ale ograniczając wymianę tlenu. Prowadzi to do 

wysięku fibryny w rozproszonych uszkodzonych pęcherzykach płucnych, umiarkowanej infiltracji 

komórek odpornościowych w ścianach naczyń i hialinowej skrzepliny w małych naczyniach, a także w 

innych narządach i tkankach [9]. 

3.  Powikłania zakrzepowo-zatorowe i diagnostyka 

Częstość występowania TE jest zróżnicowana. W niektórych badaniach częstość TE wynosiła 20-

30% [1], podczas gdy w innych sięgała 40-70% [1]. Stwierdzono, że obecność nadkrzepliwości i 

powikłań zakrzepowo-zatorowych koreluje z cięższym przebiegiem choroby, co wiąże się z 

koniecznością przyjęcia na oddział intensywnej terapii i większym ryzykiem zgonu. Związek 

zwiększonego ryzyka zakrzepowego w przebiegu COVID-19 ze śmiertelnością dalej nie jest 

wystarczająco dobrze poznany. 
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Oprócz ogólnego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężko chorych, 

hospitalizowanych pacjentów, pojawiają się dowody na bardziej specyficzny, angiocentryczny 

charakter COVID-19, związany z mikroangiopatią zakrzepową in situ i złożoną immunologiczną 

kaskadą zapalną, szczególnie w płucnym łożysku naczyniowym.  Płucne manifestacje naczyniowe są 

potencjalnym prekursorem przewlekłej choroby zakrzepowo-zatorowej i nadciśnienia płucnego [5]. 

Do zdarzeń zakrzepowo-zatorowych zalicza się zatorowość płucną, która może nasilać niewydolność 

oddechową i hipoksemię. Do tętniczych zdarzeń zakrzepowych zalicza się wypadki mózgowo-

naczyniowe, w tym udar, niedokrwienie narządów końcowych układu krążenia oraz niedokrwienie 

kończyn [4]. 

Czynniki takie jak unieruchomienie, wentylacja mechaniczna i stosowanie centralnych cewników 

żylnych przyczyniają się do rozwinięcia stanu prozakrzepowego w COVID-19 [1]. 

3.1. Zator płucny 

Infekcja dróg oddechowych jest znanym czynnikiem ryzyka rozwoju zatorowości płucnej (PE) u 

hospitalizowanych pacjentów. Zatorowość płucna wiąże się z zamknięciem tętnicy płucnej. W 

większości przypadków do okluzji dochodzi w wyniku zakrzepicy. Ostry początek duszności i ból w 

klatce piersiowej, zwłaszcza o charakterze opłucnowym, na ogół skłania do rozważenia zatorowości 

płucnej jako możliwego rozpoznania. Mogą być również obecne inne objawy, takie jak kaszel i 

krwioplucie, współistniejące objawy zakrzepicy żył głębokich (DVT) oraz objawy tachypnoe, 

tachykardii i hipoksji. RTG klatki piersiowej pozostaje przydatne w ustalaniu alternatywnych rozpoznań 

(np. odma opłucnowa, zapalenie płuc) w odpowiednich przypadkach klinicznych. Ostateczne 

rozpoznanie wymaga wykonania angiografii płucnej tomografii komputerowej (angio-TK) [10]. 

Uwidacznia ona ubytki wypełnienia w obrębie naczyń płucnych mniejszego kalibru wraz z ostrymi 

zatorami płucnymi w głównych pniach tętniczych. Kiedy tętnica jest oglądana w płaszczyźnie osiowej, 

centralny ubytek wypełnienia spowodowany przez skrzeplinę zwykle jest otoczony cienką obwódką 

zakontrastowanej krwi. Zatory mogą mieć charakter okluzyjny lub nieokluzyjny. W drugim przypadku 

widoczny jest cienki strumień kontrastu przylegający do zatoru. Typowo zator tworzy z naczyniem kąt 

ostry, w przeciwieństwie do zatorów przewlekłych. Wypełnione materiałem zatorowym naczynie może 

również ulec poszerzeniu [11]. Badanie angio-TK wymaga jednak podania jodowego środka 

kontrastującego i jest przeciwskazaniem u pacjentek w ciąży oraz chorych uczulonych na preparaty 

jodowe. Przed badaniem musi być oznaczone stężenie kreatyniny we krwi oraz poziom TSH w grupie 

pacjentów obciążonych chorobami tarczycy. 

W przypadku pacjentów w ciężkim stanie, przyłóżkowe badanie echokardiograficzne może 

potwierdzić obecność masywnych zatorów płucnych. Cechy echokardiograficzne, które mogą 

wskazywać na zator płucny, obejmują: skrzeplinę w drodze (thrombus-in-transit), dysfunkcję prawej 

komory, często poszerzoną i hipokontraktyczną, spłaszczenie lub dyskinezę przegrody 
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międzykomorowej, objaw 60/60, objaw McConnella. Warto zwrócić uwagę, że coraz częściej 

wykonywana echokardiografia przezprzełykowa ma czułość 80,5% i swoistość 97,2% w rozpoznawaniu 

ostrej zatorowości płucnej po wykryciu przeciążenia prawej komory w echokardiografii przezklatkowej 

[12]. 

W ostatnio opublikowanych badaniach częstość występowania PE u pacjentów z chorobą COVID-

19, u których wykonano angiografię TK płuc wynosiła 23%-30% [13]. Należy pamiętać, że rokowania 

przy zatorze płucnym są z reguły niekorzystne, a przebieg może być gwałtowny i nieprzewidywalny. 

PE cechuje się nadal relatywnie wysoką śmiertelnością. Szybka i adekwatna diagnoza oraz wdrożenie 

natychmiastowego leczenia zasadniczo wpływają na przeżycie pacjentów (Rysunek 1-2). 

 

 

Rysunek 1. Badanie angio-TK – widoczna skrzeplina w gałęzi lewej tętnicy płucnej [opracowanie własne] 

 

 



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 70 

 

Rysunek 2. Badanie angio-TK, rekonstrukcja w płaszczyźnie czołowej – widoczna skrzeplina w gałęzi lewej tętnicy płucnej 

[opracowanie własne] 

3.2. Udar 

Udar mózgu staje się coraz częstszym powikłaniem choroby COVID-19, jednak dokładna częstość 

występowania ciągle nie jest znana. Przebieg kliniczny COVID-19 jest najcięższy u pacjentów w 

podeszłym wieku, u mężczyzn i u pacjentów z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie 

tętnicze, cukrzyca, choroby serca i otyłość – są to zarazem czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu. 

Wirus SARS-CoV-2 wiąże się z enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2) obecnym na 

komórkach śródbłonka i mięśni gładkich mózgu, co może predysponować do udaru. W 

retrospektywnym badaniu 214 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 z Wuhan w Chinach, 5,7% 

pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby doznało udaru mózgu [14]. 

Najwcześniejszym widocznym objawem w TK jest hiperdensja naczynia, bezpośrednio 

reprezentująca wewnątrznaczyniową skrzeplinę/zator. Chociaż objaw ten może być widoczny w 

każdym naczyniu, najczęściej obserwuje się go w tętnicy środkowej mózgu. W ciągu pierwszych kilku 

godzin widoczne są liczne objawy zależne od miejsca okluzji i obecności przepływu obocznego: utrata 
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zróżnicowania istoty szarej i białej oraz hipoatenuacja jąder głębokich: zmiany w jądrze 

soczewkowatym, hipodensja kory z towarzyszącym obrzękiem miąższu i wynikającym z tego zatarciem 

zakrętów mózgowia. TK z oceną perfuzji pozwala na identyfikację zarówno rdzenia zawału (części 

przeznaczonej do nieodzyskania pełnej sprawności niezależnie od reperfuzji), jak i otaczającej go 

penumbry (obszaru, który mimo niedokrwienia nie uległ jeszcze zawałowi i może być potencjalnie 

uratowany). Może również wykazać wczesne dowody na towarzyszącą skrzyżowaną diaschizę 

móżdżkową. W pierwszym tygodniu miąższ zawału nadal wykazuje wysoki sygnał DWI i niski sygnał 

na mapach ADC, chociaż pod koniec pierwszego tygodnia wartości ADC zaczynają się zwiększać. 

Zawał pozostaje hiperintensywny w obrazach T2-zależnych  i w sekwencji FLAIR, przy czym sygnał 

T2 stopniowo wzrasta w ciągu pierwszych 4 dni [15] [Rysunek 3-4). 

 

 

Rysunek 3. Badanie TK – ostry udar prawej półkuli mózgu widoczny jako obszar hipodensyjny [opracowanie własne] 
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Rysunek 4. Badanie MR, sekwencja DWI – udar prawej półkuli mózgu widoczny jako obszar hiperintensywny   

[opracowanie własne] 

3.3. Zakrzepica w żyłach głębokich 

Wykazano również, że żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest istotną przyczyną zachorowalności 

i śmiertelności u pacjentów z COVID-19 przebywających w warunkach szpitalnych, szczególnie na 

oddziałach intensywnej terapii. Dotyczy to również chorych otrzymujących terapeutyczną 

antykoagulację. W jednej z serii autopsji, u większości pacjentów z COVID-19 stwierdzono zakrzepicę 

żył głębokich, której nie podejrzewano z uwagi na brak objawów klinicznych [16]. Pacjenci często 

zgłaszają się z jednostronnym bólem nogi, obrzękiem i rumieniem w jednej lub w obu  kończynach 

dolnych. W badaniu fizykalnym noga jest często tkliwa i ciepła, mogą występować poszerzenia żył 

powierzchownych. 
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Metodą z wyboru w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich jest badanie ultrasonograficzne (USG). 

Cechy, na które warto zwrócić uwagę to nie poddający się kompresji segment żylny, utrata przepływu 

fazowego przy próbie Valsalvy, brak przepływu w opcji kolor/power doppler w przypadku całkowitej 

zakrzepicy, brak wymuszonego przepływu przy ucisku łydki tj. ucisku dystalnie w stosunku do miejsca 

przyłożenia sondy, wzmożony/zwiększony przepływ w żyłach powierzchownych [17]. Badanie USG 

charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością w rozpoznawaniu zakrzepicy w żyłach udowych 

i podkolanowych. Ocena USG żył biodrowych wymaga odpowiedniego przygotowania pacjentów do 

badania. Oznacza to pozostanie na czczo 6-8 godzin przed procedurą i, w niektórych przypadkach, 

przyjmowania leków, które spowodują zmniejszenie pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach, a 

co za tym idzie ułatwienie ich uwalniania ze ścian jelit. Wyraźnie niższą czułość i specyficzność 

wykazuje ocena USG żył głębokich goleni, zwykle ograniczona przez obrzęk [18]. Warto też podkreślić, 

że badanie USG jest metodą operatoro-zależną, czyli jego wynik zależy od umiejętności, doświadczenia 

oraz wiedzy lekarza przeprowadzającego procedurę. 

4. Powikłania zakrzepowo-zatorowe i profilaktyka 

Przeprowadzone badania wykazały, że pacjenci hospitalizowani są podatni na rozwój zakrzepicy żył 

głębokich. W wielu doniesieniach wykazano zwiększoną częstość występowania DVT u pacjentów z 

grupy COVID-19. U chorych hospitalizowanych, u których nie stosuje się profilaktyki, odsetek ten 

wynosi około 0,9%. Wśród pacjentów oddziałów intensywnej terapii odsetek ten był znacznie wyższy i 

wyniósł od 15% do 32% [19]. 

Członkowie American Society of Hematology i American College of Chest Physicians zalecają więc 

rutynową profilaktykę farmakologiczną VTE u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, z 

wyłączeniem grupy chorych u których istnieją ewidentne przeciwwskazania. W celu zmniejszenia 

ekspozycji pracowników służby zdrowia na zakażonych pacjentów zaleca  się stosowanie heparyny 

drobnocząsteczkowej zamiast heparyny niefrakcjonowanej. Jeśli wystąpi małopłytkowość wywołana 

heparyną, należy zastosować fondaparynuks. Chociaż niektórzy autorzy opowiadają się za 

dawkowaniem pośrednim lub terapeutycznym, oba towarzystwa zalecają standardowe dawkowanie w 

dawce profilaktycznej do czasu zebrania większej ilości danych [20]. 

Niektórzy autorzy opowiadają się również za przeciwzapalną rolą heparyny w ciężkim zakażeniu 

COVID-19. Wiadomo, że heparyna zmniejsza stan zapalny poprzez hamowanie aktywności 

neutrofilów, ekspresji mediatorów zapalenia i proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń. Chorzy 

przyjmowani na oddział ratunkowy powinni otrzymać co najmniej farmakologiczne leczenie 

przeciwzakrzepowe z niskim progiem dla dodatkowych badań w kierunku VTE w przypadku 

wystąpienia nowych objawów [19]. 

Uważa się, że zjawisko immunotrombozy jest związane z uszkodzeniem śródbłonka i następującą 

po nim aktywacją kaskady krzepnięcia oraz wytwarzaniem trombiny. Wobec braku randomizowanych 
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lub prospektywnych danych dotyczących pacjentów z COVID-19, wytyczne sugerują również 

profilaktykę przeciwzakrzepową po wypisie ze szpitala w oparciu o indywidualne ryzyko krwawienia i 

zakrzepicy [21].  

5. Powikłania zakrzepowo-zatorowe i statystyka 

Pacjenci z COVID-19, szczególnie hospitalizowani i z ciężkim przebiegiem choroby należą do grupy 

zwiększonego ryzyka żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej. 

W pracy Wichmanna i wsp. badanie autopsyjne przeprowadzone u 12 kolejnych pacjentów COVID-

19-dodatnich wykazało, że w 4 przypadkach przyczyną zgonu była masywna zatorowość płucna, w 

której skrzepliny pochodziły z żył głębokich kończyn dolnych. W kolejnych 3 przypadkach stwierdzono 

świeżą zakrzepicę żył głębokich przy braku zatorowości płucnej. We wszystkich przypadkach 

zakrzepica żył głębokich dotyczyła obu kończyn. U 6 z 9 mężczyzn objętych badaniem świeża 

zakrzepica występowała również w splocie żylnym gruczołu krokowego [22]. 

W badaniu Klok i wsp. stwierdzono, że powikłania zakrzepowo-zatorowe wystąpiły u 31% 

pacjentów, w tym choroba zakrzepowo-zatorowa u 27% , natomiast tętnicze powikłania zakrzepowe u 

3,7%. Najczęstszym powikłaniem było PE, z frekwencją 25,81% [4]. Według naukowców z Pekinu, 

częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) u pacjentów z zapaleniem płuc 

wywołanym COVID-19 wynosiła 25%, a VTE wiąże się z niekorzystnym rokowaniem [23]. W badaniu 

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Nowym Jorku 29,4% pacjentów z COVID-19 z oddziałów 

intensywnej terapii miało powikłanie zakrzepowe, w tym 13,6% żylne i 18,6% tętnicze. Poza oddziałami 

intensywnej terapii takie powikłania miało 11,5% pacjentów, w tym 3,6% żylne i 8,4% tętnicze [24]. W 

kohorcie badania pierwotnego naukowców z Bostonu odnotowano cztery zdarzenia zakrzepowe (4 z 

163; 2,5%), w tym 1 odcinkową zatorowość płucną (PE), zakrzep wewnątrzsercowy, zakrzepową 

przetokę tętniczo-żylną i udar niedokrwienny Skumulowana częstość występowania zakrzepicy ogółem 

(żylnej i tętniczej) wynosiła 2,5% (95% CI, 0,8% do 7,6%) w 30. dniu po wypisie, natomiast samego 

VTE - 0,6% [20]. W badaniu z Niemiec wykonano kolejne sekcje zwłok 12 zmarłych pacjentów z 

COVID-19, stwierdzając obustronne DVT w 7 (58%) przypadkach, z których żaden nie prezentował 

objawów sugerujących zakrzepicę [22]. Dane z badania Chen i wsp. donoszą, że ostra DVT 

(proksymalna i/lub dystalna) wystąpiła u 40 pacjentów (46%). D-dimery u wszystkich tych pacjentów 

były dodatnie, a ich średnie stężenie wynosiło 4,35 mg/L. Proksymalna DVT została rozpoznana u 9,1% 

(ośmiu z 88) pacjentów, a dystalna DVT u 46% (40 z 88) chorych [25]. 

Na podstawie analizy porównawczej kilkunastu badań naukowców z Włoch średnia częstość 

występowania VTE u 1,988 pacjentów z COVID-19 wynosiła 31,3%, a wyszczególniając  pacjentów z 

oddziału intensywnej opieki było to 32,7%. Natomiast u pacjentów, którzy mieli wdrożoną profilaktykę 

przeciwzakrzepową średnia częstość występowania stanowiła 23,9% [26]. W innym retrospektywnym 

przeglądzie analizującym pacjentów z COVID-19 z oddziałów intensywnej terapii we Francji 
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stwierdzono DVT u 18 chorych (69%) oraz PE u 6, mimo otrzymujących wdrożonej terapii 

antykoagulacyjnej [27]. W badaniu Helms i wsp. w trakcie pobytu w OIT u 150 chorych rozpoznano 64 

klinicznie istotne powikłania zakrzepowo-zatorowe, głównie PE. U 99 chorych wykonano angio-TK w 

celu zbadania przyczyny ponownego zaostrzenia oddechowego lub z powodu znacznego wzrostu D-

dimerów. U 25 pacjentów (25%) stwierdzono zatorowość płucną: 9 zatorów trójpłatowych, 8 płatowych, 

5 segmentowych i 3 subsegmentowych [28]. 

W serii przypadków 107 kolejnych chorych przyjętych na oddział intensywnej terapii we Francji 

stwierdzono częstość PE na poziomie 20,6%. Autorzy dokonali retrospektywnego przeglądu pacjentów 

oddziałów intensywnej terapii w tym samym okresie z poprzedniego roku i stwierdzili częstość PE na 

poziomie 6,1%, co sugeruje, że pacjenci z ciężkimi zakażeniami COVID-19 są bardziej zagrożeni niż 

inni krytycznie chorzy bez zakażeń COVID-19 [29]. 

Według radiologów z Nowego Jorku czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u 

pacjentów z COVID-19 nie są w pełni poznane i wymagają dalszych badań w kierunku czynników 

genetycznych i schorzeń współistniejących. Aby określić częstość ich występowania w łagodnych, 

umiarkowanych i ciężkich przypadkach COVID-19 wymagane są obserwacje na dużych grupach 

chorych. Identyfikacja przydatnych markerów w surowicy krwi do oceny pacjentów z ryzykiem zdarzeń 

zakrzepowo-zatorowych, w tym markerów zapalnych, takich jak stężenie D-dimerów i fibrynogenu, 

może pomóc w znacznym zmniejszeniu ryzyka koagulopatii u pacjentów z COVID-19 i zidentyfikować 

konkretne grupy chorych, które mogą osiągnąć znaczące korzyści kliniczne z leczenia 

przeciwzakrzepowego [4]. 

6. Podsumowanie 

Zakrzepica zarówno w układzie tętniczym, jak i żylnym powstaje w wyniku nadmiernego stanu 

zapalnego, aktywacji płytek krwi, dysfunkcji śródbłonka i zastoju. COVID-19 wiąże się z istotną reakcją 

zapalną, zwiększającą ryzyko zakrzepicy tętniczej i żylnej. Powikłania te mogą zwiększać ryzyko 

chorobowości i śmiertelności i obejmują ostre niedokrwienie kończyn, zakrzepicę aorty brzusznej i 

piersiowej, niedokrwienie krezki, zawał mięśnia sercowego, ostry zespół wieńcowy, żylną chorobę 

zakrzepowo-zatorową, ostry incydent naczyniowo-mózgowy i rozsiane wykrzepianie 

wewnątrznaczyniowe. Znajomość objawów COVID-19 i możliwych powikłań, a także szybka i 

odpowiednia diagnostyka z zastosowaniem takich metod obrazowania jak TK, MR, angio-TK, USG 

Doppler umożliwia wczesną diagnozę i zwiększa szanse wdrożenia odpowiednich metod leczenia 

powikłań zakrzepowo-zatorowych tak, aby zapobiec śmiertelnym następstwom.  

Słowa kluczowe: 

COVID-19, powikłania zakrzepowo-zatorowe, USG, angio-TK 
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Abstrakt 

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) jest najczęstszą chorobą jamy brzusznej u dzieci 

wymagającą leczenia chirurgicznego. Wiodącym objawem OZWR jest ból brzucha. Występują również 

gorączka, wymioty, nudności, brak apetytu, zatrzymanie stolca lub biegunka. Częstość występowania 

OZWR wzrasta podczas epidemii wirusowych, ognisk amebiazy oraz bakteryjnego zapalenia żołądka i 

jelit.  

Ostatnio zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci łączone jest z wieloukładową chorobą zapalną 

związaną z infekcją COVID-19. Udowodniono, że enterocyty wykazują silną ekspresję enzymu 

konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) – receptora odpowiedzialnego za wnikanie wirusa do komórek 

gospodarza. Receptor ACE2 występuje na komórkach gruczołowych wyrostka robaczkowego, dlatego 

może być również celem SARS-CoV-2.  

Podstawą w zdiagnozowaniu OZWR, nawet w dobie COVID, jest dokładne zebranie wywiadu oraz 

badanie podmiotowe oceniające objawy otrzewnowe. Po potwierdzeniu OZWR najbardziej 

rozpowszechnionym postępowaniem chirurgicznym jest appendektomia metodą otwartą lub 

laparoskopową. W dobie COVID-19 podczas wykonywania zabiegu u zakażonego pacjenta, należy 

ograniczać niezbędny personel do minimum oraz korzystać ze środków ochrony osobistej. 

 Z powodu pandemii nastąpiło zmniejszenie liczby ośrodków wykonujących zabiegi, w tym 

appendektomie u dzieci. Strach przed COVID-19 może skutkować opóźnieniem diagnozy, 

przedłużeniem hospitalizacji i wysokimi wskaźnikami powikłań w typowych schorzeniach 

pediatrycznych. 
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English Abstract 

Acute appendicitis represents the most common abdominal surgical emergency in the pediatric age 

group.   Abdominal pain is the primary presenting complaint. Signs and symptoms of may include also 

fever, vomiting, nausea, loss of appetite, stool  retention or diarrhea. The incidence of appendicitis 

increases during viral epidemics and outbreaks of amebiasis and bacterial gastroenteritis. 

Recently, appendicitis in children has been linked to SARS-CoV-2-associated multisystem infectious 

disease. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) has been established as the functional host receptor 

for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2) and was found to be highly 

expressed in absorptive enterocytes which suggest that theoretically, SARS‐CoV‐2 could directly invade 

the gastrointestinal epithelium via ACE2. 

The basis for the diagnosis, even in the era of COVID, is a thorough history taking and a physical 

examination assessing peritoneal symptoms. After confirmation, the most common surgical procedure 

is open-label or laparoscopic appendectomy. In the COVID-19 era, when performing a procedure on an 

infected patient, the necessary personnel should be limited to a minimum and use personal protective 

equipment. 

Fear of contracting COVID-19 may result in delayed diagnosis, prolonged hospitalization and high 

complication rates in common pediatric conditions. 

1. Wstęp 

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) jest najczęstszą ostrą chorobą jamy brzusznej u 

dzieci wymagającą leczenia chirurgicznego [1, 2]. Najczęściej dotyka dzieci między 10 a 19 rokiem 

życia [3]. Wśród pacjentów pediatrycznych zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego z 

dolegliwościami bólowymi brzucha OZWR zostaje zdiagnozowane u około 1-8% [4]. Zapalenie 

wyrostka robaczkowego występuje rzadziej u dzieci w porównaniu z dorosłymi [5]. Mężczyźni mają 

nieco większe predyspozycje do rozwoju OZWR w porównaniu z kobietami, z 8,6% ryzykiem 

wystąpienia w ciągu całego życia. Dla kobiet ryzyko to wynosi 6,7% [6]. 

Choroba jest spowodowana niedrożnością światła wyrostka, na skutek nagromadzenia się kamieni 

kałowych, guzów, połknięcia ciał obcych, pasożytów oraz przerostu grudek chłonnych, które 

fizjologicznie występują w błonie śluzowej wyrostka robaczkowego. 

Wiodącym objawem OZWR jest ból brzucha. We wczesnej fazie charakteryzuje się ostrym bólem 

zlokalizowanym w okolicy pępkowej, ze względu na stymulację aferentnych włókien nerwowych 

trzewnych od Th8 do Th10. Następnie pojawia się ból schodzący do prawego dołu biodrowego w skutek 

rozwoju zapalenia i zajęcia otrzewnej ściennej. Do innych symptomów należą gorączka, wymioty, 

nudności, brak apetytu, zatrzymanie gazów, stolca lub biegunka. U niektórych pacjentów OZWR może 

prezentować niespecyficzne objawy takie jak uczucie niestrawności, wzdęcie brzucha oraz ogólne 

osłabienie. 
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Częstość występowania OZWR wzrasta podczas epidemii wirusowych, ognisk amebiazy oraz 

bakteryjnego zapalenia żołądka i jelit [7]. Ostatnio zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci łączone 

jest z wieloukładową chorobą zapalną związaną z infekcją COVID-19 [8]. Enterocyty wykazują silną 

ekspresję enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), receptora odpowiedzialnego za wnikanie 

wirusa do komórek gospodarza, co sugeruje, że w komórkach jelitowych wirus może się replikować i 

namnażać [9]. Receptory ACE2 występują na komórkach gruczołowych wyrostka robaczkowego [10]. 

Alternatywnie, SARS-CoV-2 może wywoływać limfoidalny rozrost nabłonka okrężnicy wyściełającego 

wyrostek robaczkowy, prowadząc do niedrożności światła, zapalenia i niedokrwienia [11]. 

2. Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19 

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19 (paediatric inflammatory 

multisystem syndrome associated with coronavirus disease – PIMS albo multisystem inflammatory 

syndrome in children – MIS-C) to nowa jednostka chorobowa, opisana po raz pierwszy w maju 2020 

roku [12]. 

Według danych amerykańskich można wnioskować, że PIMS rozwija się u ok. 1/1000 dzieci 

zakażonych SARS-CoV-2. Najwięcej przypadków odnotowano w populacji amerykańskiej, gdzie 

śmiertelność wynosiła około 1,5-2% [13]. Wydaje się, że przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u 

dzieci jest znacznie łagodniejszy w porównaniu do dorosłych [14]. 

PIMS charakteryzuje się występowaniem gorączki, wysokimi wskaźnikami stanu zapalnego - takimi 

jak LDH (dehydrogenaza mleczanowa), CRP (białko C-reaktywne), D-dimery, prokalcytonina, OB 

(odczyn Biernackiego), fibrynogen, uszkodzeniem wielonarządowym oraz powiązaniem z COVID-19 

[15].  

PIMS należy różnicować z chorobą Kawasaki (ang. Kawasaki Disease - KD), zespołem wstrząsu 

toksycznego (TSS) oraz z sepsą. Początkowo uważano, że niektóre objawy kliniczne przypominają KD 

jednak aktualne dane wskazują na pewne istotne różnice między tymi dwoma schorzeniami, takimi jak 

wiek pacjentów. Większość dzieci z KD choruje przed 5 rokiem życia, podczas gdy PIMS dotyka dzieci 

starsze, których średni wiek wynosi 8 lat [16, 17]. Najczęstszymi objawami klinicznym PIMS są: 

objawy żołądkowo-jelitowe (87% dzieci): ból brzucha, wymioty, biegunka; objawy śluzówkowo-skórne 

(73%): polimorficzna wysypka, zapalenie spojówek, „truskawkowy język”, suche, spieczone, czerwone 

wargi, obrzęki dłoni i stóp; objawy sercowo-naczyniowe (71%): ostre zapalenia mięśnia sercowego z 

obniżeniem frakcji wyrzutowej lewej komory, wstrząsu, płyn w osierdziu, zaburzenia rytmu serca; 

objawy oddechowe (47%): kaszel, duszność, cechy zapalenia płuc, płyn w opłucnej, ból w klatce 

piersiowej oraz objawy neurologiczne u 22% pacjentów: apatia, drażliwość, cechy aseptycznego 

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady lub porażenia nerwów obwodowych, silny ból 

głowy o nowym charakterze [18]. 

3. Postępowanie kliniczne 
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Podstawą w zdiagnozowaniu OZWR, nawet w dobie COVID-19, jest dokładne zebranie wywiadu 

oraz badanie podmiotowe oceniające objawy otrzewnowe. Najczęściej pacjenci pediatryczni z 

objawami bólowymi brzucha zgłaszają się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Objawy żołądkowo-

jelitowe o nasileniu od łagodnego do ciężkiego, takie jak biegunka i ból brzucha, są znaną cechą 

zakażenia SARS-CoV-2 i są zgłaszane zarówno u dorosłych, jak i dzieci zakażonych tym wirusem [19]. 

Inne cechy występujące w zakażeniu COVID-19 ze strony przewodu pokarmowego to niedrożność 

jelit i adenopatia krezki u dorosłych i dzieci z końcowym zapaleniem jelita krętego, objawiające się 

atypowym zapaleniem wyrostka robaczkowego [20]. 

W piśmiennictwie opisywano pojedyncze przypadki rzekomego zapalenia wyrostka robaczkowego 

i ostrego brzucha u dzieci i dorosłych z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2, dlatego przed przyjęciem 

dziecka na oddział należy pobrać od nich wymaz w kierunku SARS-CoV-2 (RT-PCR lub test 

antygenowy), aby ułatwić dalsze postępowanie kliniczne [20, 21]. 

U dzieci właściwe rozpoznanie OZWR często sprawia wiele trudności ze względu na nieswoiste 

objawy, problemy z uzyskaniem wiarygodnego wywiadu oraz dokładnego badania fizykalnego, 

zwłaszcza od najmłodszych pacjentów. Wczesna diagnoza może zapobiec powikłaniom takim jak 

perforacja wyrostka, niedrożność jelit, tworzenie się ropnia okołowyrostkowego i rozległego zapalenia 

otrzewnej, które jest zagrożeniem życia i wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. 

Przed postawieniem rozpoznania, lekarz podczas badania fizykalnego sprawdza bolesność 

palpacyjną brzucha oraz objawy otrzewnowe. W OZWR charakterystyczny jest objaw Blumberga – 

badający układa opuszki palców na powierzchni powłok brzusznych i dokonuje powolnego, lecz 

głębokiego ucisku, a następnie nagle odrywa dłoń. Zwiększona bolesność bezpośrednio po oderwaniu 

dłoni wskazuje na podrażnienie lub zapalenie otrzewnej. W przypadku perforacji wyrostka 

robaczkowego, pęcherzyka żółciowego lub uchyłku jelitowego dochodzi do rozlanego zapalenia 

otrzewnej, w którym objaw Blumberga jest obecny w każdym miejscu powłok brzusznych. 

W celu potwierdzenia lub wykluczenia OZWR stosowane są także objawy Rovsinga i Jaworskiego. 

Pierwszy polega na ucisku w lewym dolnym kwadrancie brzucha w kierunku lewego zgięcia okrężnicy, 

przeciwnie do ruchów perystaltycznych jelita. Drugi bada się poprzez ucisk w prawym dole biodrowym, 

w okolicy wyrostka robaczkowego, podczas gdy pacjent powoli opuszcza wyprostowaną w stawie 

kolanowym kończynę do poziomu. Oba objawy uznawane są za dodatnie, gdy w trakcie ich 

przeprowadzania występuje ból w okolicy wyrostka robaczkowego. 

Podstawowym badaniem obrazowym stosowanym w diagnostyce OZWR u dzieci jest badanie USG 

(ultrasonograficzne) jamy brzusznej. Badanie tomografii komputerowej (TK) charakteryzuje się dużą 

swoistością w ocenie OZWR, ale u dzieci z uwagi na obecność promieniowania jonizującego jest ono 

wykonywane tylko w ściśle określonych, szczególnych przypadkach. Zdjęcie przeglądowe jamy 

brzusznej (RTG) w pozycji stojącej wykonuje się z kolei u pacjentów z podejrzeniem wystąpienia 

powikłań, takich jak niedrożności jelit czy perforacja przewodu pokarmowego. Rezonans magnetyczny 
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z uwagi na małe zastosowanie praktyczne nie jest powszechnie stosowany w diagnostyce wyrostka 

robaczkowego - jedynie w szczególnych przypadkach nietypowych powikłań. W badaniach 

laboratoryjnych krwi, parametrami, które mogą wskazywać na OZWR są podwyższona liczba 

leukocytów i wzrost stężenia CRP. O dalszym postępowaniu z pacjentem decydują przede wszystkim 

objawy kliniczne oraz badanie fizykalne. 

Po potwierdzeniu OZWR najbardziej rozpowszechnionym postępowaniem chirurgicznym jest 

operacyjne wycięcie wyrostka robaczkowego metodą otwartą lub laparoskopową. Wybór 

laparoskopowej appendektomii przeważa nad klasyczną metodą otwartą ze względu na mniejszą ilość 

powikłań pooperacyjnych, mniejszy ból w obrębie ran, a także krótszą rekonwalescencję pacjenta po 

zabiegu [22]. 

Wykazano, że postępowanie nieoperacyjne jest skuteczne u wybranych pacjentów z OZWR, nawet 

w przypadku perforacji wyrostka. Niedawno jeden z amerykańskich ośrodków poinformował, że 

podczas pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci leczonych nieoperacyjnie (antybiotykoterapia, 

nawodnienie dożylne oraz leczenie przeciwbólowe), około 45,5% pacjentów ostatecznie wypisano ze 

szpitala bez usuwania wyrostka robaczkowego [23]. 

Podczas wykonywania zabiegu chirurgicznego u pacjenta z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2 

należy korzystać ze specjalnych pomieszczeń do zakładania i zdejmowania środków ochrony 

indywidualnej - jeśli są dostępne. W operacji powinien uczestniczyć minimalny, niezbędny personel 

(chirurg dziecięcy, anestezjolog oraz personel pielęgniarski). Należy stosować środki ochrony 

indywidualnej, w tym maski oddechowe N-95 FFP3, podwójne rękawiczki, gogle lub okulary, 

przyłbice, chirurgiczne czapki, fartuch chirurgiczny, barierowy kombinezon ochronny oraz buty 

ochronne [24]. 

Laparoskopia niesie teoretyczne ryzyko przeniesienia wirusa poprzez aerozol. Środki mające na celu 

zmniejszenie narażenia na aerozol, obejmują zmniejszone ustawienia wdmuchiwania i kauteryzacji, 

swobodne stosowanie odsysania, skrupulatną hemostazę w miejscach trokarów i filtrowanie 

wdmuchiwania dwutlenku węgla w celu wykrycia aerozoli [25]. Inny bezpośredni wpływ COVID-19 

na zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci, ważny z perspektywy praktyki klinicznej, dotyczy 

wyzwań logistycznych przed, jak i po zabiegu chirurgicznym u pacjentów pediatrycznych w szpitalach 

przepełnionych pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2. Wytyczne dynamicznie zmieniają się, ale 

większość zabiegów wymaga dostępności izolatek podczas wybudzania pacjentów ze znieczulenia [26]. 

4. Wnioski 

Liczne obostrzenia, w tym zalecenia aby pozostawać w domu to strategie, które wiele krajów stosuje 

podczas pandemii COVID-19 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, uniknięcia 

przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i zmniejszenia śmiertelności wśród zakażonych. W związku z 

pandemią większość oddziałów chirurgicznych anulowała wszystkie niepilne operacje planowe, część 
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placówek przekształcono w jednoimienne szpitale COVID-owe, co spowodowało zmniejszenie liczby 

ośrodków wykonujących zabiegi, w tym appendektomie u dzieci. Ponadto wielu rodziców przyznawało, 

że z powodu ograniczonego dostępu do gabinetów pediatrów i obaw przed szpitalnym zakażeniem 

SARS-CoV-2 poszukiwali diagnozy z powodu bólu brzucha swoich dzieci zbyt późno [26]. 

Pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła na wydłużenie czasu rozpoznawania zapalenia wyrostka 

robaczkowego, zwiększyła średnią długość pobytu w szpitalu, częściej również obserwowano 

występowanie powikłań takich jak zapalenia otrzewnej oraz perforacja wyrostka robaczkowego [26, 

27]. Związek między COVID-19 a zapaleniem wyrostka robaczkowego u dzieci jest w dużej mierze 

pośredni. Nie ma obecnie badań naukowych sugerujących bezpośredni wpływ SARS-CoV-2 na 

patogenezę zapalenia wyrostka robaczkowego. 

Według obecnych doniesień naukowych i opisywanych na świecie przypadków klinicznych u 

wszystkich dzieci, u których występują infekcja układu oddechowego, gorączka oraz objawy z układu 

pokarmowego zawsze należy brać pod uwagę wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19. 

Warto rozważyć rutynowe przeprowadzanie testów w kierunku SARS-CoV-2 u wszystkich dzieci, które 

mają ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego. Takie postępowanie pomogłoby zapobiegać 

dalszej transmisji wirusa na terenie oddziału oraz znacznie ułatwiłoby postępowanie z pacjentem. 

Słowa kluczowe: 

ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci, PIMS, COVID-19, SARS-CoV-2 

Keywords: 

acute appendicitis in children, PIMS, COVID-19, SARS-CoV-2 
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Abstrakt 

Otyłość to problem cywilizacyjny, dotykający blisko piętnaście procent ludności świata. 

Konkurencyjną dla konwencjonalnych metod leczenia otyłości stała się chirurgia bariatryczna, która 

pomimo obiecujących efektów terapeutycznych, wciąż nie jest właściwie odbierana w społeczeństwie. 

W przeanalizowanych publikacjach porównywano nieoperacyjne metody leczenia otyłości, takie jak 

odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i farmakoterapia z zabiegami bariatrycznymi. Większość 

wykonywanych zabiegów wykazuje korzystniejsze efekty w leczeniu otyłości i chorób towarzyszących, 

niż leczenie konwencjonalne. Do wykazanych zalet postępowania operacyjnego należą szybsza i 

łatwiejsza dla pacjenta utrata masy ciała, wyższy wskaźnik remisji cukrzycy typu drugiego i zespołu 

metabolicznego, zmniejszenie użycia leków, poprawa jakości życia czy mniej nasilone problemy 

psychiczne, takie jak depresja i stres. 

W porównaniu z zachowawczymi metodami leczenia otyłości, chirurgia bariatryczna daje 

zdecydowane korzyści. Wskazuje to na fakt, że operacyjne metody leczenia powinny być częściej brane 

pod uwagę w terapii otyłości. Istotne jest edukowanie społeczeństwa w kwestii zastosowania chirurgii 

bariatrycznej, jako sposobu leczenia otyłości, a nie rozwiązania problemu kosmetycznego. 

English Abstract 

Obesity is a global problem, affecting close to fifteen percent of people worldwide. Alternative to 

conventional therapy became bariatric surgery, which despite its promising therapeutic effects is still 

not properly perceived.  

In the reviewed publications conservative treatment such as proper diet, physical activity, and 

pharmacotherapy was compared to bariatric surgery procedures. Studies show that surgical management 

leads to faster and easier weight loss, higher rate of type II diabetes remission and metabolic syndrome, 

reduction in drug consumption, life quality improvement, but also less severe psychological disorders 

such as depression or stress.   
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In comparison to conservative treatment of obesity, bariatric surgery gives definite advantages. That 

points to a fact that surgical methods should be taken into account more often in treating obesity. It is 

essential to educate the public regarding the use of bariatric procedures as therapeutic ones and not solely 

cosmetic. 

1. Wprowadzenie 

Otyłość jest obecnie jednym z największych, rosnących problemów zdrowotnych w krajach 

uprzemysłowionych [1]. Jest to kosztowne obciążenie dla globalnego systemu opieki zdrowotnej. 

Roczne wydatki związane z nadwagą i otyłością sięgają blisko 16 miliardów funtów na całym świecie 

[2]. Z otyłością wiąże się większe ryzyko wystąpienia chorób, takich jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie 

tętnicze, dyslipidemia czy incydenty sercowo-naczyniowe [3]. 

Opcje leczenia otyłości możemy podzielić na dwie główne grupy: chirurgiczną i zachowawczą 

obejmującą terapię behawioralną, zmianę diety, zwiększenie aktywności fizycznej czy też różne metody 

farmakologiczne [3]. Coraz częściej korzysta się jednak z metod zabiegowych leczenia otyłości. 

Początkowo metody te były opracowane głównie w celu redukcji masy ciała. Korzyści wynikające z 

tych operacji okazały się jednak dużo większe: zmniejszenie ryzyka cukrzycy typu 2 oraz chorób układu 

krążenia [4]. Badania wykazują, że to metody bariatryczne dają większą utratę masy ciała, poprawę 

kontroli wymienionych wyżej chorób oraz lepszą jakości życia, niż leczenie niechirurgiczne [3]. 

W tej pracy porównano główne metody leczenia otyłości w kontekście utraty masy ciała, 

zmniejszenia ryzyka cukrzycy typu 2 oraz zmniejszenie ryzyka zespołu metabolicznego.  

2. Problem otyłości na świecie 

Otyłość jest przewlekłą, postępującą, nawracającą chorobą, która pogarsza zdrowie i jakość życia 

oraz skraca jego długość [5]. Do identyfikacji osób dorosłych z otyłością stosuje się wskaźnik masy 

ciała BMI (Body Mass Index) wynoszący 30 kg/m² lub więcej. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci 

rozpowszechnienie otyłości na świecie wzrosło o 27,5% u dorosłych i o 47,1% u dzieci. Wzrost ten 

zaobserwowano zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Rozpowszechnienie nadwagi 

i otyłości jest jednak wyższe w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się we wszystkich 

grupach wiekowych. Uważa się, że w krajach rozwiniętych na nadwagę lub otyłość choruje więcej 

mężczyzn niż kobiet (odwrotnie niż w krajach rozwijających się) [6]. Otyłość dziecięca stała się 

ważnym problemem zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach świata. Coraz 

częstsze występowanie otyłości u dzieci, wiąże się z pojawieniem się chorób współistniejących, 

wcześniej uważanych za choroby „dorosłych”. Dotyczy to między innymi: cukrzycy typu drugiego, 

nadciśnienia tętniczego, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, obturacyjnego bezdechu 

sennego oraz dyslipidemii. Z danych z 2017 roku wynika, że częstość występowania otyłości w Stanach 

Zjednoczonych wzrasta wraz wiekiem dzieci. Otyłością dotkniętych jest 8,4% dzieci w wieku 

przedszkolnym (2-5 lat), 17,7% dzieci w wieku szkolnym (6-11 lat) i 20,5% młodzieży (12-19 lat) [7]. 
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Rosnący problemem otyłości łączy się także ze starzeniem się społeczeństw. W Stanach Zjednoczonych 

do 2030 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić do 20% populacji. Do 2035 roku 25% 

populacji Europy będzie miało 65 lat lub więcej. Konwergencja starzenia się i otyłości prawdopodobnie 

pociągną za sobą znaczne obciążenia zdrowotne, finansowe i społeczne. Mniej wiadomo o korzyściach 

i ryzyku związanym z otyłością u pacjentów w podeszłym wieku, w porównaniu z dziećmi i młodszymi 

dorosłymi. Strategie postępowania w przypadku otyłych pacjentów w starszym wieku różnią się od tych, 

które są stosowane w odniesieniu do młodszych grup wiekowych [8]. 

Występowanie otyłości na świecie jest problemem zarówno jednostki, jak i całych społeczeństw. 

Stopniowo narastające wskaźniki nadwagi i otyłości na całym świecie, doprowadziły do wprowadzenia 

nowego terminu - „globesity” [9]. Pojęcie to jednoznacznie podkreśla wagę i zakres zagrożenia 

wynikające z pandemii otyłości na świecie. 

3. Problem otyłości w aspekcie psychiki pacjenta 

Otyłość jest problemem zdrowotnym dotyczącym zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Istnieje 

zależność między otyłością a zdrowiem psychospołecznym u nastolatków. W tej grupie wiekowej, 

wśród osób otyłych, można zaobserwować zwiększony poziom stresu i bardziej nasilone objawy 

depresji [10]. 

Stres psychospołeczny wynikający ze złego obrazu ciała i wykluczenia społecznego, szczególnie 

związany z otyłością w wieku młodzieńczym, może dodatkowo sprzyjać przewlekłemu stresowi i 

niekorzystnym mechanizmom z nim związanym. Stres jest definiowany jako reakcja organizmu na 

rzeczywiste lub odczuwane subiektywnie zagrożenie. Postrzegane zagrożenie aktywuje układ 

podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowy (HPA), ostatecznie powodując wydzielanie kortyzolu z 

kory nadnerczy. Kortyzol wiąże się z receptorami znajdującymi się w obwodowym i ośrodkowym 

układzie nerwowym, gdzie ma na celu mobilizować i redystrybuować zapasy energii w celu utrzymania 

homeostazy i zminimalizowania poniesionych szkód osobnika, dopóki groźny bodziec nie minie. 

Wyniki przewlekłej aktywacji osi HPA obejmują wpływ na glukoneogenezę i glikogenolizę, lipolizę, 

insulinooporność i funkcje rozrodcze [10]. 

Limbiczne obszary mózgu zaangażowane w motywację i nagrodę rozwijają się u nastolatków 

znacznie szybciej, niż regiony korowe zajmujące się hamowaniem. Istnieje więc większe 

prawdopodobieństwo, że aktywność limbicznych ośrodków nagrody będzie dominowała przy wyborze 

pokarmów [10]. 

Otyłość może być stanem stresującym ze względu na piętno związane z masą ciała. Nastolatkowie, 

którzy doświadczają oceny ze strony społeczeństwa, radzą sobie z wywołanym przez to stresem poprzez 

mechanizmy pozyskiwania pożywienia. Takie zachowanie jest natychmiast satysfakcjonujące i może 

przyczynić się do chwilowego ukojenia i poprawy nastroju. Wielokrotne spożycie ponad faktyczne 

potrzeby kaloryczne powoduje dalszy przyrost masy ciała, utrwalając w ten sposób błędny cykl. Ponadto 
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młodzież doświadczająca piętna związanego z wagą jest bardziej narażona na ryzyko spożywania 

pokarmów w samotności. Potajemne jedzenie jest skorelowane z napadowym objadaniem się i 

powstawaniem innych zaburzeń odżywiania, depresją i złym obrazem własnego ciała [10]. 

W 2013 roku przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział prawie 500000 weteranów 

wojennych. Autorzy stwierdzili, że osoby z PTSD (zespół stresu pourazowego) i z depresją, miały 

największe ryzyko nadwagi lub otyłości. Związek ten zależy także od płci. Wydaje się, że częstość 

uzależnienia od jedzenia ulegała dalszemu zwiększeniu, gdy objawy PTSD wystąpiły we 

wcześniejszym okresie życia [11]. 

Otyłość ma wpływ na uczucia i zachowania psychospołeczne u kobiet i mężczyzn. Otyłe kobiety 

częściej zgłaszają depresję, myśli samobójcze i próby samobójcze, niż kobiety o prawidłowej wadze. 

Utrata masy ciała u osób z chorobliwą otyłością wiąże się ze zmniejszeniem objawów depresji [12]. 

Psychologiczne aspekty otyłości obejmują siły wewnętrzne i zewnętrzne, procesy uzależniające, 

społeczne, kulturowe, rozwojowe i psychopatologiczne [12]. 

4. Remisja cukrzycy typu 2, zmniejszenie zużycia leków oraz poprawa jakości życia 

Cukrzyca typu 2 to choroba związana z wieloma ciężkimi chorobami współistniejącymi a także 

stanowiąca znaczące obciążenie dla zdrowia publicznego [13]. Dlatego też ważne jest, aby korzystać z 

najbardziej skutecznych form jej leczenia.  

Na podstawie wielu badań można jednoznacznie stwierdzić, że pacjenci chirurgiczni wykazywali 

wyższy odsetek remisji cukrzycy niż pacjenci leczeni zachowawczo (nawet 22-krotnie wyższy) [2, 3, 

13]. Dodatkowo tendencja ta, nadal na korzyść leczenia chirurgicznego, utrzymywała się podczas 

rocznych, 2-letnich i długoterminowych obserwacji, niezależnie od tego jaką metodą chirurgiczną byli 

leczeni pacjenci i z jak zaawansowaną otyłością się zmagali [2]. Ponadto u pacjentów poddawanych 

operacjom bariatrycznym zaobserwowano lepszą kontrolę stężenia glukozy na czczo, w porównaniu z 

pacjentami korzystającymi z metod konwencjonalnych [2]. Podobną tendencję zaobserwowano w 

przypadku średnich zmian hemoglobiny glikowanej, gdzie znów chirurgia bariatryczna dawała większy 

spadek tego wskaźnika, w porównaniu do leczenia niechirurgicznego [2, 13]. Niższe średnie stężenie 

trójglicerydów udało się uzyskać dzięki interwencjom chirurgicznym natomiast istotne różnice w 

zmianie stężenia całkowitego cholesterolu wykazuje jedna technika [1, 13]. Korzystnie wyższy poziom 

lipoprotein o dużej gęstości zaobserwowano w przypadku grupy chirurgicznej. U tych pacjentów średnie 

stężenie lipoprotein o niskiej gęstości było natomiast mniejsze niż u osób leczonych niezabiegowo [2]. 

Obserwuje się heterogeniczność wyników średniej zmiany skurczowego ciśnienia krwi w 

porównywanych grupach [1, 4]. 

W rocznym okresie obserwacji wykazano zmniejszenie stosowania farmakoterapii 

(przeciwcukrzycowej, przeciwnadciśnieniowej, obniżającej stężenie lipidów) u pacjentów leczonych 

chirurgicznie, względem grupy korzystających z metod niechirurgicznych. Jedno z badań donosi, że 
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udało się przerwać stosowanie leków przeciwcukrzycowych u wszystkich pacjentów po zabiegu 

wyłączenia żołądkowego z zespoleniem na pętli Roux-en-Y [3]. 

Jakość życia pacjentów poddanych operacji bariatrycznej, oceniając rolę fizyczną, ogólny stan 

zdrowia i witalność, poprawiła się bardziej niż w przypadku leczenia konwencjonalnego. Inne badania 

obejmujące dodatkowo ocenę funkcji fizycznej, energię i rolę emocjonalną dały podobny rezultat [3]. 

Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem chirurgii bariatrycznej w leczeniu cukrzycy 

typu 2 jest zmniejszenie występowania odległych powikłań cukrzycy. Pięcioletnie obserwacje pokazują, 

że operacje bariatryczne efektywniej redukują liczbę powikłań mikro- i makronaczyniowych niż 

konwencjonalna opieka [13]. 

5. Techniki operacyjne 

Aktualnie głównym celem przyświecającym operacjom bariatrycznym, poza redukcją masy ciała jest 

wywołanie korzystnego efektu metabolicznego. Spośród licznych zabiegów wykonywanych w 

dziedzinie bariatrii wyłoniono sześć najważniejszych, mających udokumentowane działanie 

terapeutyczne, do których zaliczamy: 

resekcję rękawową żołądka (sleeve gastrectomy – SG);  

wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y (Roux-en-Y gastric bypass – RYGB);  

wyłączenie żołądkowe z zespoleniem pętlowym (mini gastric bypass/omega loop gastric bypass – 

MGB/OLGB);  

regulowaną opaskę żołądkową (adjustable gastric banding – AGB);  

wyłączenie żółciowo-trzustkowe sposobem Scopinary (biliopancreatic diversion – BPD);  

wyłączenie żółciowo-trzustkowe z ominięciem dwunastnicy (biliopancreatic diversion/duodenal 

switch – BPD-DS) [14]. 

Trwają również badania nad innymi technikami operacyjnymi, są one jednak wciąż na wczesnym 

etapie [14]. Wśród aktualnie stosowanych, wymienionych wcześniej, sześciu technik operacyjnych, 

istnieją różnice dotyczące takich czynników jak częstość dokonywanych rewizji, czas hospitalizacji, 

czas trwania operacji oraz wpływu terapeutycznego [15]. W przypadku badania poziomu glukozy na 

czczo, wszystkie te techniki osiągają lepsze efekty od konwencjonalnej terapii, poza BPD, która osiąga 

podobny wynik do chorych leczonych nieoperacyjnie. Nie wykazano istotnych różnic w spadku 

ciśnienia skurczowego krwi pomiędzy leczeniem bariatrycznym i tradycyjnym, za wyjątkiem RYGB, 

które jest w tym przypadku najkorzystniejsze. Podobne wyniki uzyskano odnośnie ciśnienia 

rozkurczowego. RYGB, AGB jako jedyne techniki oferują większą redukcję triglycerydów w 

porównaniu do leczenia zachowawczego. BPD jest z kolei najbardziej efektywną techniką, jeśli chodzi 

o redukcję poziomu cholesterolu całkowitego, jak również lipoprotein niskiej gęstości. Remisję 

cukrzycy uzyskano istotnie częściej u pacjentów leczonych operacyjnie, niezależnie od wykorzystanej 
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techniki. Również w przypadku spadku masy ciała oraz poziomu hemoglobiny glikowanej terapia 

konwencjonalna przynosi mniej nasilone efekty, niż którakolwiek uznana operacja bariatryczna [14]. 

Trudno jest wyłonić uniwersalnie najlepszą metodę operacyjnego leczenia otyłości. W wyborze 

należy kierować się wieloma czynnikami, aby uzyskać najkorzystniejszy efekt terapeutyczny u danego 

pacjenta. Nie ulega jednak wątpliwości, że techniki operacyjne, niezależnie od wybranego zabiegu, 

przeważają nad leczeniem zachowawczym w efektywności leczenia otyłości. 

6. Postępowanie z pacjentem po zabiegu 

Opieka pooperacyjna nad pacjentem to niezwykle istotny element skuteczności leczenia osób otyłych 

w kontekście chirurgii bariatrycznej. Koniec lat 90-tych obfitował serią publikacji naukowych na temat 

multimodalnego programu chirurgii ERAS odnośnie chirurgii jelita grubego. Co ciekawe okazało się, 

że skróciło to długość hospitalizacji pacjenta i przyczyniło się do zmniejszenia ilości powikłań 

pooperacyjnych. Obecnie działania te przekształcono w protokół ERAS zawierający szereg 

szczegółowych wytycznych do stosowania w celu opieki pooperacyjnej pacjentów bariatrycznych. 

Protokół ten stosowany w chirurgii bariatrycznej to bezpieczna i przede wszystkim skuteczna metoda 

opieki nad chorym, która dodatkowo prowadzi do skrócenia pobytu osoby po operacji w szpitalu, 

ograniczenia kosztów i przyspieszenia powrotu pacjenta do pełnej aktywności przy niskim ryzyku 

zachorowalności. 

Główne zalety protokołu ERAS w opiece pooperacyjnej pacjentów bariatrycznych : 

• Skrócenie czasu hospitalizacji  

• Ograniczenie stresu  związanego z zabiegiem operacyjnym 

• Ograniczenie ilości powikłań pooperacyjnych  

• Poprawa jakości świadczonej opieki pooperacyjnej  

• Redukcja kosztów  

Celem jaki nakłada na personel medyczny opieka pooperacyjna jest odzyskanie przez pacjenta pełnej 

funkcjonalności po zabiegu. Szczegółowe wytyczne jakie zawiera protokół ERAS pozwalają na lepszą 

opiekę nad rekonwalescentem poddanym zabiegowi co przekłada się na szybszy powrót do zdrowia 

oraz ograniczenie wystąpienia powikłań do minimum. Ogólna redukcja kosztów związana z 

wprowadzeniem protokołu jest najprawdopodobniej związana ze skróceniem pobytu chorego w szpitalu 

po zabiegu oraz z tendencją do zmniejszonego wskaźnika readmisji. Samo skrócenie pobytu wynika z 

jasno określonych kryteriów jakie spełnia pacjent podczas wypisu ze szpitala po wykonanym zabiegu 

bariatrycznym. Chirurgia bariatryczna w porównaniu z innymi dziedzinami chirurgii charakteryzuje się 

zmniejszonym wskaźnikiem powikłań i śmiertelności, dlatego wprowadzenie protokołu ERAS w opiece 

nad chorym bariatrycznym jest bezpieczne niezależnie od rodzaju zabiegu bariatrycznego jakiemu 

pacjent został poddany. Jednym z zadań protokołu jest zmniejszenie reakcji na stres pooperacyjny, na 

który narażona jest osoba poddana zbiegowi. Redukcja stresu, poprzez zaangażowanie personelu 
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medycznego, pozwala na szybszą rekonwalescencje oraz powrót chorego do pełni sprawności. Protokół 

ERAS jest niewątpliwie ogromnym usprawnieniem w opiece pooperacyjnej nad pacjentem poddanym 

zabiegom bariatrycznym. Największe trudności nadal sprawia jego wdrożenie, ponieważ często jest on 

traktowany jako rewolucja, a nie ewolucja w dziedzinie chirurgii i opieki pooperacyjnej. 

Podczas wypisu pacjenta lekarz zobowiązany jest do pouczenia rekonwalescenta na temat jego 

dalszego sposobu życia. Osoba poddana zabiegowi powinna podtrzymywać aktywność fizyczną oraz 

starać się unikać nadmiernych objętości przyjmowanych pokarmów, co mogłoby doprowadzić do 

wystąpienia szeregu powikłań pooperacyjnych [16]. 

Głównym celem jaki niesie za sobą chirurgia bariatryczna jest utrata masy ciała pacjenta. Efekt ten 

jest możliwy nie tylko przy pomocy chirurga, lecz także dokładnie ułożonej niskoenergetycznej diety. 

Te dwa procesy pozwalają na skuteczną walkę z otyłością i przynoszą zadowalające rezultaty. Dieta u 

chorych bariatrycznych jest zbilansowaną dietą, którą możemy podzielić na 5 etapów: dieta płynna, 

dieta płynna wzmocniona, dieta łatwostrawna papkowata, dieta łatwostrawna stała i dieta 

ubogoenergetyczna. Szybkość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi etapami diety oraz w 

zwiększaniu objętości przyjmowanego pokarmu jest zależna od rodzaju przeprowadzonego zabiegu i 

ogólnego stanu pacjenta. Według zaleceń odnośnie pacjentów po zabiegu bariatrycznym objętość 

pokarmu zmielonego w ciągu dnia nie powinna przekraczać 500 g, a jednorazowo przyjmowana porcja 

posiłku nie powinna przekraczać 100-150g. Należy pamiętać o długoterminowej opiece i kontrolowaniu 

rekonwalescentów po zabiegu bariatrycznym. Kontrole odległe chorych mają na celu nie tylko ocenę 

wyniku leczenia, ale również monitorowanie stanu odżywienia i nawyków żywieniowych osób 

poddanych zabiegom. Opieka żywieniowa umożliwia kontrolę nad ponownym przybieraniem na wadze 

pacjentów oraz dostosowanie odpowiadającej im diety. 

Po operacji bariatrycznej u ok. 20-30% rekonwalescentów nie udaje się osiągnąć zakładanego efektu 

odchudzania. Z kolei w ciągu 10 lat po zabiegu może dojść do odzyskania 20-25% utraconej masy ciała. 

Wyniki te jasno pokazują jak istotna jest opieka nad pacjentem bariatrycznym ze strony 

wykwalifikowanego personelu, w tym między innymi dietetyka, którego pomoc zalecana jest każdemu 

choremu po operacji z zakresu chirurgii bariatrycznej.  

Czynniki wpływające na powrót masy ciała po operacji to: 

• Rodzaj wykonywanej operacji  

• Tolerancja pokarmowa pacjenta  

• Zapotrzebowanie energetyczne  

• Motywacja do jedzenia (diety) 

• Błędy w szacowaniu spożycia  

• Przestrzeganie zaleceń  

• Odpowiedni wybór żywności i napojów  

• Edukacja osób poddanych zabiegom bariatrycznym  



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 93 

Pacjenci otyli po zabiegu bariatrycznym cechują się niższą tolerancją pokarmową w porównaniu z 

chorymi z otyłością leczoną nieoperacyjnie. Niesie to za sobą szereg problemów, które podkreślają 

znaczenie pracy dietetyka z pacjentami poddanymi zabiegom bariatrycznym. Analizowane wyniki jasno 

pokazują, że u wszystkich chorych poddanym zabiegom bariatrycznym występowały problemy z 

tolerancją pokarmową ok. 3-6 miesięcy po zabiegu. Wskazuje to na wyraźną potrzebę monitorowania 

oraz oceny odżywiania rekonwalescentów podczas odległych kontroli. Pacjenci poddani zabiegom 

bariatrycznym mogą spożyć większą porcję pokarmu zmieniając konsystencję pokarmu ze stałej na 

płynną, co zwiększa spożycie kalorii i może przyczynić się do przyrostu masy ciała. Niska tolerancja 

pokarmowa tych chorych to niezwykle istotny problem ze względu na realne ryzyko niedożywienia. 

Pokazuje to jak ważną rolę spełnia opieka dietetyka, która zalecana jest wszystkim pacjentom 

bariatrycznym. Interwencja ta powinna obejmować pojęcie multidyscyplinarne m.in. aktywność 

fizyczną, dietę i częste kontrole. Kolejnym ważnym aspektem jest edukacja osób po operacji 

bariatrycznej na temat możliwości powrotu masy ciała i przestrzegania zaleceń i zachowania 

samokontroli. Przyrost masy ciała o więcej niż 5 kg może służyć jako wskaźnik do wczesnej oceny i 

interwencji [17]. 

7. Chirurgia konturowania ciała postbariatrycznego (BCS) 

Chirurgia bariatryczna, jak opisano wyżej, ma wiele zalet, jednak co można zaproponować 

pacjentom, u których wraz z masywną utratą masy ciała pojawił się kolejny problem, w postaci dużego 

nadmiaru skóry? Z analizowanych materiałów wynika, że u ok. 1/3 pacjentów poddanych zabiegom z 

dziedziny chirurgii bariatrycznej po zabiegu obserwuje się rozciągnięcie tkanek nieustępujące po 

schudnięciu pacjenta, co objawia się luźnym, często wiszącym nadmiarem skóry. Należy podkreślić, że 

nie jest to jedynie problem kosmetyczny, ale również predyspozycja do występowania zakażeń skóry, 

wysypki skórnej i bólu w miejscu styczności fałdów obwisłej skóry oraz do występowania zaburzeń 

funkcjonalnych. Problem przez który zgłaszają się pacjenci wynika z faktu, iż nie jest możliwe, aby 

nadmiar skóry powstały wskutek dużego spadku masy ciała pacjenta mógł ulec redukcji poprzez zmianę 

stylu życia, w tym dietę i intensywny wysiłek fizyczny. Rozwiązaniem dla tego typu pacjentów są 

zabiegi chirurgii konturowania ciała postbariatrycznego (BCS), m.in.: abdominoplastyka, 

dermolipektomia, liposukcja, brachioplastyka czy mammoplastyka. Są to zabiegi z zakresu chirurgii 

plastycznej, które nie są rutynowo oferowane pacjentom po operacji, jednak w środowisku naukowym 

trwają dyskusje, czy nie powinny być one zasadniczą procedurą u osób poddanych zabiegom 

bariatrycznym, u których występuje istotny nadmiar obwisłej skóry. Zmniejszenie nadmiaru skóry 

umożliwia poprawę zarówno funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego, jak i dalszego 

spadku wskaźnika BMI. Należy podkreślić, że operacje z zakresu chirurgii bariatrycznej to ogromna 

szansa dla otyłych pacjentów na powrót do normalnego życia oraz znaczną poprawę jego jakości.  

W badaniach odnotowano: 
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• Średni ważony spadek BMI po wstępnej operacji bariatrycznej o 14 punktów 

• Średni ważony spadek BMI po operacji z zakresu chirurgicznego konturowania ciała o 

kolejne 2 punkty  

Zbiorcza analiza badań opisujących wykorzystanie BCS wykazała: 

• Znaczną poprawę funkcjonowania fizycznego o 28,5% 

• Znaczną poprawę samopoczucia psychicznego o 45,7% 

• Znaczną poprawę funkcjonowania społecznego o 24% 

• Poprawę oceny percepcji obrazu ciała po BCS przez pacjenta – poprawa wizerunku ciała o 

55% 

• Poprawa funkcjonowania seksualnego o 49,7% 

• Odnotowano nieznaczną poprawę odczuwania bólu o 18,5% 

Przedstawione wyżej wyniki świadczące o znacznej poprawie ogólnego stanu fizycznego jak i 

psychicznego pacjentów mogą sugerować, że chirurgia konturowania ciała po operacji bariatryczej ma 

gruntowną rolę w zwalczaniu nieprawidłowości jakie powstają wskutek intensywnego chudnięcia 

pacjenta po zabiegu operacyjnym. Dzięki temu, osiągając sukces w postaci dużego spadku masy ciała 

pacjenta po zabiegu, mamy możliwość odwrócić nieprawidłowości funkcjonalne i psychologiczne jakie 

niesie za sobą nagromadzenie nadmiaru skóry po dużej utracie masy ciała. Ze zgromadzonego materiału 

wynika, że jest to metoda, która może przynosić bardzo dobre skutki w leczeniu pacjentów, dlatego 

warto zastanowić się czy zabiegi usuwające negatywne skutki dużego spadku masy ciała nie powinny 

być standardowo proponowane pacjentom [18]. 

8. Podsumowanie 

Otyłość jest jednym z większych wyzwań, z jakim musi mierzyć się współczesna medycyna. Jest to 

również źródło wielu innych problemów zdrowotnych, dotykających sfery fizycznej, psychicznej czy 

społecznej człowieka, co sprawia, że postępowanie terapeutyczne powinno być interdyscyplinarne.  

Ważną opcję terapeutyczną otyłości stanowią metody chirurgii bariatrycznej, które w porównaniu z 

zachowawczymi metodami leczenia, dają szybszą i skuteczniejszą utratę masy ciała, efektywniejszą 

eliminację chorób towarzyszących i poprawę stanu ogólnego pacjenta. Należy jednak pamiętać, że z 

zabiegową metodą leczenia mogą wiązać się trudności i powikłania, takie jak np. rozciągnięcie skóry 

nieustępujące po schudnięciu. Sam termin chirurgii bariatrycznej jest wciąż nieodpowiednio odbierany 

przez społeczeństwo. Dlatego też ważne jest odpowiednie edukowanie i przekonywanie pacjentów do 

tego typu terapii, która stanowi nie tylko rozwiązanie problemu kosmetycznego, ale przede wszystkim 

jest metodą leczenia otyłości i chorób z nią związanych. 

Słowa kluczowe: 

otyłość, bariatria, gastrektomia, chirurgia 
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Abstrakt  

Mianem „incydentaloma” określa się każdą, przypadkowo uwidocznioną w nadnerczach zmianę, 

podczas badania obrazowego przeprowadzanego z innej przyczyny. Częstość  rozpoznawania 

przygodnych guzów nadnerczy stale rośnie z uwagi na dodatnią korelację z wiekiem, większą 

dostępność do badań obrazowych i bardziej zaawansowane  metody obrazowania. Manifestacja 

kliniczna obecności guza, zależy od nadmiaru hormonów specyficznych dla danej linii komórkowej, z 

której wywodzi się nowotwór. Większość wykrywanych zmian nie wykazuje aktywności hormonalnej 

i może “uśpić” onkologiczną czujność lekarza. W diagnostyce obrazowej guzów nadnerczy, jako 

metodę preferowaną, stosuje się tomografię komputerową nadnerczy z użyciem kontrastu lub bez. Takie 

celowane badanie ma za zadanie określić charakter zmiany (na podstawie jej wielkości, struktury oraz 

densyjności). W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki należy uwzględnić badanie rezonansu 

magnetycznego z opcją przesunięcia chemicznego, a w dalszej kolejności metody z zakresu medycyny 

nuklearnej.  

English Abstract  

The term "incidentaloma" is used to describe any adrenal lesion incidentally detected during an 

imaging study performed for another reason. The frequency of incidental adrenal tumors occurence is 

steadily rising and increases with age.  The clinical manifestation of a tumor is determined by the specific 

hormones production, which depends on tumor's origin. Most of the detected lesions are hormonal 

inactive and may be missed by physician, even though they may be malignant. The most common 

adrenal imaging technique is computed tomography with or without contrast administration.  Such study 

is conduct to determine the nature of the lesion (based on its size, structure, and density). If the diagnosis 

needs to be expanded, magnetic resonance imaging with a chemical shift should be considered, followed 

by nuclear medicine methods.  
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1.  Wstęp 

Incydentaloma określa każdą patologiczną masę/zmianę zlokalizowaną w nadnerczu, o średnicy 

powyżej 1 cm, przypadkowo uwidocznioną podczas badania obrazowego wykonywanego z innego 

powodu, najczęściej podczas badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej [1]. „Incydentaloma” to 

określenie zapożyczone z języka łacińskiego (incydentaloma), lub angielskiego (incidentaloma), 

ponieważ polskie tłumaczenie „przypadkowiak” nie zostało zaaprobowane przez ekspertów. 

Rozpoznawalność tej patologii zdecydowanie wzrosła w ostatnich latach z uwagi na większą 

dostępności do badań obrazowych oraz bardziej zaawansowanych i dokładnych metod obrazowania 

całego ciała. Ten postęp, który dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie technik obrazowania, ale 

także metod badań hormonalnych, dostarczył ważnych narzędzi pomocnych przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących właściwego postępowania. Należy podkreślić, że incydentaloma nadnerczy nie stanowi 

ostatecznego rozpoznania, bowiem zależy ono od wyników badań klinicznych, hormonalnych i 

obrazowych, które pozwalają ocenić czynność guza oraz jego potencjalną złośliwość. W każdym 

przypadku należy odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana w nadnerczach jest łagodna czy złośliwa oraz 

czy wykazuje czynność hormonalną. Dlatego obecność incydentaloma jest wskazaniem do dokładnej 

oceny klinicznej, z uwzględnieniem badania przedmiotowego oraz badań biochemicznych i testów 

czynnościowych, w celu określenia obecności objawów spowodowanych nadmiarem hormonów 

nadnerczy lub ich braku. Z drugiej strony, każdy taki guz, zwykle wykryty przypadkowo, stanowi 

wskazanie do rozszerzenia diagnostyki obrazowej o badanie tomografii komputerowej (TK) lub badanie 

rezonansu magnetycznego (RM) celowane na nadnercza, w celu przeprowadzenia diagnostyki 

różnicowej i postawienia ostatecznego rozpoznania.  

2.  Epidemiologia guzów nadnerczy 

W badaniach przeprowadzonych w latach 1982 - 2019 wykazano częstotliwość 

występowania  incydentaloma w badaniu TK na poziomie 0,6% do 5,1% [2]. Obecnie częstość 

występowania rośnie, co może wynikać z lepszej dostępności do badań obrazowych i bardziej 

zaawansowanych metod diagnostycznych niż w latach poprzednich. Ponadto obserwuje się, że częstość 

ich występowania rośnie wraz z wiekiem, a szczyt przypada na piątą i szóstą dekadę życia [2]. U dzieci 

natomiast występują szczególnie rzadko. Dotychczas nie wykazano znaczącej przewagi występowania 

w zależności od płci, chorób przewlekłych czy czynników genetycznych i środowiskowych [3]. W wielu 

seriach badań TK odnotowano podobny rozkład zmian w prawym i lewym nadnerczu [2]. Spośród 

wszystkich rodzajów guzów najczęstsze są gruczolaki niewykazujące aktywności hormonalnej, a 

dopiero drugie miejsce pod względem częstości należy do gruczolaków czynnych hormonalnie. Wśród 

nich dominują te, które produkują glikokortykoidy i prowadzą do objawów ACTH-niezależnego 

zespołu Cushinga oraz guzy chromochłonne wywodzące się z komórek rdzenia nadnerczy [3, 4]. 

Natomiast znacznie rzadziej występuje rak nadnerczy, aldosteronoma, myelolipoma oraz guzy 
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przerzutowe. W badaniu amerykańskim Young WF Jr. wykazano, że przerzuty do nadnerczy występują 

u 2,5% pacjentów, natomiast w badaniu polskich autorów, obejmujących grupę aż 1444 pacjentów z 

incydentaloma - 3% [5,  6]. 

3.  Obraz kliniczny 

Guzy wykryte przypadkowo najczęściej są nieme klinicznie, przebiegają z prawidłową czynnością 

nadnerczy, czyli bez objawów nadmiaru hormonów. Jedynie w nielicznych przypadkach stwierdza 

się  aktywność hormonalną [7]. Wówczas, spektrum objawów waha się od objawów nadmiaru 

glikokortykosteroidów, mineralokortykosteroidów, androgenów oraz katecholamin w zależności od 

pochodzenia danego guza (incydentaloma mogą wywodzić się z każdej z trzech warstw kory nadnerczy 

oraz rdzenia).  

Objawy hiperkortyzolemii są łatwo  dostrzegalne w badaniu przedmiotowym, ponieważ obejmują: 

otyłość centralną, zaokrągloną i zaczerwienioną twarz, żywo czerwone rozstępy na skórze brzucha i ud, 

a także ścieńczenie skóry i osłabienie siły mięśni proksymalnych kończyn [8]. Ponadto często 

współwystępują powikłania metaboliczne, takie jak nadciśnienie tętnicze, osteoporoza i nieprawidłowa 

tolerancja glukozy. 

 Hiperandrogenemia w przebiegu raka kory nadnerczy może manifestować się wirylizacją u kobiet, 

hirsutyzmem, nasilonym trądzikiem, a także obniżonym libido. Powyższe objawy skłaniają do 

rozszerzenia diagnostyki różnicowej o zespół policystycznych jajników oraz wrodzony przerost 

nadnerczy, które mogą występować niezależnie od obecności guza nadnerczy.  

Natomiast rozpoznanie hiperaldosteronizmu może nastręczać wiele trudności diagnostycznych, z 

powodu braku charakterystycznych cech fenotypowych widocznych „gołym okiem”.  Pomocne jest 

stwierdzenie nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie hipotensyjne z powikłaniami, często 

przebiegające z hipokaliemią (osłabienie mięśni, parestezje) i zaburzeniami rytmu. Pacjent może 

skarżyć się na obrzęki, zwiększone pragnienie, a także zwiększoną częstość oddawania moczu [9].  

Obraz kliniczny guza chromochłonnego wynika z nadmiernej stymulacji układu współczulnego, 

pobudzanego poprzez katecholaminy wydzielane przez komórki guza. Najbardziej charakterystycznym 

objawem tego guza jest nadciśnienie tętnicze, mające charakter napadowych zwyżek, chociaż 

opisywane są też przebiegi kliniczne bez zauważalnego nadciśnienia tętniczego [10]. 

4. Diagnostyka   

4.1. Badania hormonalne  

Podczas procesu diagnostycznego incydentaloma nadnerczy, kluczowe wydaje się być stwierdzenie 

aktywności hormonalnej guza, co wpływa na dalsze postępowanie terapeutyczne. Zazwyczaj 

rozpoczyna się od wykonania podstawowych testów przesiewowych. Natomiast specyficzne badania i 

testy czynnościowe powinny być wykonane przy obecności objawów nadmiaru konkretnego hormonu 
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lub przy dodatnich wynikach badań przesiewowych. Diagnostykę w kierunku hiperkortyzolemii 

rozpoczyna się od wykonania rytmu dobowego kortyzolemii, a w przypadku wątpliwości 

diagnostycznych wskazane jest wykonanie testu hamowania z 1 mg deksametazonu. Za najbardziej 

przydatne w diagnostyce guza chromochłonnego uznaje się oznaczenie metabolitów katecholamin 

(metoksykatecholaminy) w osoczu oraz/lub w dobowej zbiórce moczu. Za badanie przesiewowe w 

kierunku hiperaldosteronizmu uznaje się hipokalemię oraz bardziej czuły wskaźnik aldosteronowo-

reninowy osocza.  Z kolei w diagnostyce  hiperandrogenemii zaleca się oznaczenie siarczanu 

dehydroepiandrosteronu (DHEA-S), 17-OH progesteronu oraz testosteronu całkowitego.  

Interpretacja wyników tych badań wykracza poza tematykę powyższej monografii.  

4.2. Badania obrazowe  

Nadrzędnym celem badań obrazowych jest odróżnienie gruczolaków (zmian łagodnych) od zmian 

złośliwych, jak rak nadnercza, czy guzy nowotworowe przerzutowe. Jednocześnie należy podkreślić, że 

guz chromochłonny (najczęściej zmiana łagodna) prezentuje typowe objawy morfologiczne 

pozwalające na jego rozpoznanie w badania obrazowych. Za podstawowe uznaje się TK i RM, które w 

rzeczywistości służą do wykluczenia złośliwości guza. Natomiast mniej powszechna pozytonowa 

tomografia emisyjna z zastosowaniem  fluorodeoksyglukozy (PET-FDG) (najczęściej w połączeniu z 

TK)  służy do bezpośredniego potwierdzenia procesu złośliwego [11]. 

Jako badanie pierwszego wyboru w diagnostyce nieokreślonych guzów nadnerczy sugeruje się 

jednofazową TK nadnerczy o wysokiej rozdzielczości (<3mm), bez użycia środka kontrastowego. 

Badanie dostarcza informacji odnośnie fenotypu guza, z uwzględnieniem wielkości, granic, struktury 

wewnętrznej oraz densyjności (gęstości) w postaci współczynnika osłabienia promieniowania w 

jednostka Hounsfielda (j.H). Ocena gęstości tkanek polega na określeniu stopnia pochłaniania promieni 

rentgenowskich w porównaniu z wodą (0 j.H.). Cechy TK przemawiające za zmianą łagodną, czyli  

gruczolakiem kory nadnerczy) to: 

• wielkość < 4 cm; 

• regularne, wyraźnie zaznaczone granice; 

• struktura jednorodna, bez zwapnień i ognisk krwotocznych; 

• gęstość mniejsza niż 10 j.H., co wynika z wysokiej zawartości lipidów w komórkach [2].  

Nierzadko, wielkość guzów łagodnych może przekraczać 4cm, co we współwystępowaniu z 

wartością poniżej -20 j.H. sugeruje obecność mniej powszechnego guza łagodnego – myelolipoma [4, 

7].  

Podczas interpretacji wyników kluczowa wydaje się być wielkość guza i jego gęstość. Istnieje 

zależność pomiędzy wielkością zmiany a prawdopodobieństwem nowotworu złośliwego. 

Wykazano,  że zmiany nadnerczowe powyżej 4 cm wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia raka 

kory nadnerczy [5, 8]. Ponadto wartość powyżej 30 j.H. jest silnym czynnikiem predykcyjnym 
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złośliwości guza (lub guza chromochłonnego). Należy jednak pamiętać o ubogolipidowych 

gruczolakach, dla których wartość współczynnika osłabienia promieniowania może wynosić powyżej 

10 j.H. 

Pomimo że podanie środka kontrastowego wiąże się z większym obciążeniem ogólnoustrojowym, 

to metoda ta jest nierzadko stosowana, jako metoda pierwszego wyboru w obrazowaniu incydentaloma 

nadnerczy. Wydaje się być szczególnie pomocna w przypadkach niejednoznacznych, kiedy gęstość 

zawiera się w przedziale od 10 do 30 j.H., a interpretacja charakteru guza jest utrudniona. Stanowi to 

wówczas wskazanie do oceny nadnerczy za pomocą dwufazowego badania TK, z użyciem jodowego 

środka kontrastowego. Poza możliwością oceny wcześniej podanych cech, zaleta tego badania polega 

na ocenie densyjności guza przed podaniem kontrastu, następnie w 1. minucie po (faza wzmocnienia) 

oraz w 10. i/lub 15. minucie (faza wypłukiwania). Wartości uzyskane w powyższy sposób wykorzystuje 

się do obliczenia obiektywnego „współczynnika wypłukiwania” [1, 4] 

Gruczolaki charakteryzuje zdolność do szybkiego wypełniania się środkiem kontrastowym oraz 

równie szybkim jego wypłukiwaniem, co odróżnia je od nowotworów złośliwych [12].  Przyjmuje się, 

że te drugie wzmacniają się szybko, jednak proces wypłukiwania trwa dłużej. Guz  ze współczynnikiem 

wypłukiwania >50% w 10. minucie po podaniu kontrastu wskazuje na  gruczolaka, podczas gdy 

opóźnione wypłukiwanie, czyli <50% w 10. minucie po podaniu kontrastu może dotyczyć raka 

nadnercza, guza chromochłonnego lub przerzutów [2]. Cechy TK sugerujące rozpoznanie nowotworu 

złośliwego: 

• wielkość >4cm; 

• nieregularne granice; 

• zaburzona struktura wewnętrzna (możliwe ogniska martwicy, krwotoków, zwapnień); 

• densyjność powyżej 10 j.H., zwykle > 30; 

• współczynnik wypłukiwania <50%  [3, 13]. 

Szczególnym nowotworem łagodnym jest guz chromochłonny, wykazujący cechy fenotypowe guza 

„nie-łagodnego”. Z powodu różnorodności objawów w badaniach obrazowych bywa nazywany 

„radiologicznym kameleonem” [14]. Uważa się, że jego rozmiar i kształt nie stanowią kryterium 

diagnostycznego, jednakże w  większości przypadków są to duże guzy w momencie rozpoznania. 

Ponadto, struktura ich może być niejednorodna, rzadziej jednorodna,  z obszarami litymi bądź 

torbielowatymi, lub/i zwapnieniami. Guzy te typowo silnie i szybko się wzmacniają w dwufazowym 

badaniu TK, a ich współczynnik wypłukiwania zwykle wynosi poniżej 50 %, podobnie jak w przypadku 

zmian złośliwych. Jednak obserwuje się również schemat wypłukiwania typowy dla gruczolaków, co 

potwierdza zmienność ich obrazu [1, 14]. 

Dodatkowo, w przypadku guzów przerzutowych, najczęściej obustronnych, należy rozszerzyć 

lokalizację badań obrazowych w celu określenia guza pierwotnego. Przerzuty do nadnerczy najczęściej 



Medycyna wczoraj i dziś  

 

 102 

dają nowotwory płuc, nerek, jelita grubego, piersi, przełyku, trzustki, wątroby, żołądka, a także 

czerniaki, białaczki i chłoniaki. 

Najwięcej trudności diagnostycznych i leczniczych dostarczają guzy o fenotypie pośrednim, o 

gęstości od 10 do 30 j.H., wykazujące cechy obrazowe nowotworów łagodnych i złośliwych z 

niehomogenną strukturą.  Wówczas, w przypadkach niejednoznacznych, pomocne bywa badanie RM, 

uznawane za badanie drugiego rzutu. Ponadto wydaje się być ono szczególnie istotne przy obecnych 

przeciwwskazaniach do narażenia na promienie rentgenowskie, u kobiet ciężarnych lub w przypadku 

uczulenia na kontrast jodowy. Obrazowanie to polega na uzyskaniu obrazów T1- i T2-zależnych, z 

uwzględnieniem przesunięcia chemicznego między wodą a tkanką tłuszczową. Przesunięcie chemiczne 

umożliwia otrzymanie obrazów w dwóch fazach: in-phase (w fazie) oraz out-of-phase (w przeciwfazie) 

i umożliwia ocenę zawartości lipidów w bogatotłuszczowych komórkach gruczolaka [2, 15]. W 

obrazach w przeciwfazie występuje obniżenie intensywności sygnału (w porównaniu do obrazów w 

fazie) zmian zawierających lipidy (gruczolaki) – widoczne są jako hipointensywne. Dokładność 

wykrywania guzów nadnerczy przy użyciu metody przesunięcia chemicznego szacowana jest na 95-

98% [16]. Gruczolaki ubogolipidowe, trudne do jednoznacznego zobrazowania w badaniu TK,  także 

wykazują tę kluczową cechę pozwalającą na rozróżnienie rozrostu łagodnego od złośliwego, czy guza 

chromochłonnego, dla których typowa jest wysoka intensywność sygnału [17]. Uważa się, że RM 

charakteryzuje się czułością ok. 90% w diagnostyce gruczolaków ubogolipidowych  [1]. Ponadto ocena 

zawartości lipidów pozwala na rozróżnienie guza chromochłonnego od raka kory nadnerczy, bowiem w 

jego komórkach, w przeciwieństwie do guza chromochłonnego, można wykryć śladowe ilości lipidów 

[15]. 

Pacjenci, u których diagnostyka przy użyciu TK i RM nie była wystarczająca mogą być dalej 

diagnozowani przy użyciu metod nuklearnych, dzięki ocenie dynamiki metabolizmu komórkowego 

określonych substancji. Najczęściej wykorzystuje się pozytonową tomografię emisyjną (PET). 

Znacznikiem powszechnie stosowanym w PET, lecz mało specyficznym dla nadnerczy, jest 

flurodeoksyglukoza (FDG), będąca analogiem glukozy. Zdolność komórek do jej wychwytu umożliwia 

ocenę aktywności metabolizmu komórek znajdujących się na przykład w zmianie w obrębie nadnerczy. 

Badanie FDG-PET jest pomocne w rozpoznaniu nowotworu złośliwego, gdy guz nadnercza jest trudny 

do zidentyfikowania na podstawie innych badań obrazowych. Czułość badania jest umiarkowana i 

należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre gruczolaki nadnerczy i guzy chromochłonne dają wyniki 

fałszywie dodatnie. Szacuje się, że czułość tej metody wynosi 100%, a swoistość 80-100% w 

różnicowaniu zmian złośliwych od zmian łagodnych [1, 18].  

Innym radionuklidem stosowanym w diagnostyce nowotworów jest metajodobenzyloguanidyna 

(MIBG), będąca analogiem noradrenaliny. Jako radiofaramceutyk znakowany jodem swoje 

zastosowanie substancja ta znalazła w obrazowaniu guzów chromochłonnych nadnerczy. Użycie 131-

MIBG lub 123-MIBG charakteryzuje się zwiększonym wychwytem przez nowotworowe komórki guza 
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chromochłonnego [19]. Inną substancją używaną w diagnostyce guzów chromochłonnych jest 

metahydroksyefedryna. Wyniki uzyskiwane przy użyciu tej substancji są bardziej wiarygodne niż przy 

użyciu innych metajodobenzyloguanidyny, jednak krótki okres półtrwania substancji przyczynił się do 

tego, że nie jest ona powszechnie stosowana w diagnostyce guzów chromochłonnych [20]. Użycie 

pozytonowej tomografii emisyjnej swoje zastosowanie znalazło również w diagnostyce przerzutów 

niewykrytych w tomografii komputerowej, u pacjentów przed zabiegiem adrenalektomii [12]. 

5.   Podsumowanie  

Guzy nadnercza wykrywane przypadkowo są coraz częstsze w ostatnich latach, z uwagi na większą 

dostępność do badań obrazowych oraz bardziej zaawansowane i czułe metody obrazowania całego ciała. 

Każdy incydentaloma stanowi wskazanie do oceny klinicznej, badań hormonalnych i obrazowych, które 

pozwalają ocenić czynność guza oraz jego potencjalną złośliwość. Główną zaletą badań obrazowych 

jest możliwość odróżnienia, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, łagodnych guzów od 

złośliwych, pierwotnych lub przerzutowych, wymagających szybkiego leczenia operacyjnego. W 

praktyce najczęściej obrazujemy guzy metodą tomografii komputerowej promieniowania 

rentgenowskiego, nieco rzadziej metodą rezonansu magnetycznego. Badania obrazowe stanowią 

niezbędny element diagnostyki incydentaloma.  

Słowa kluczowe:  

nadnercza, incydentaloma, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny 

Keywords:  

adrenal glands, incidentaloma, computed tomography, magnetic resonance 
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Abstrakt  

Rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma) jest szóstym najczęściej 

diagnozowanym nowotworem i czwartą główną przyczyną zgonów z powodu raka na świecie, po raku 

płuc, jelita grubego i żołądka. Jest to nowotwór złośliwy wywodzący się z hepatocytów, który odznacza 

się niepomyślnym rokowaniem oraz wysoką śmiertelnością wśród pacjentów. Większość przypadków 

wykrywana jest w późnych stadiach zaawansowania, co uniemożliwia zastosowanie leczenia 

radykalnego, zmuszając do szukania innych metod terapeutycznych. Chemoembolizacja przeztętnicza 

(TACE) jest leczeniem z wyboru u pacjentów w pośrednim stadium zaawansowania nowotworu (wg 

klasyfikacji barcelońskiej - BCLC stage B), którzy nie kwalifikują się do leczenia radykalnego. Jest to 

minimalnie inwazyjna metoda leczenia, która polega na dotętniczym podaniu chemioterapeutyku do 

naczyń zaopatrujących guz, indukując tym samym martwicę niedokrwienną zmiany w wątrobie poprzez 

działanie cytotoksyczne i niedokrwienne. Prowadzi to do zahamowania wzrostu guza, a w rezultacie do 

poprawy jakości życia chorych i wydłużeniu czasu ich przeżycia. Celem pracy jest przegląd 

systematyczny aktualnego stanu wiedzy na temat możliwości leczenia raka wątrobowokomórkowego 

metodą chemoembolizacji przeztętniczej. Artykuł skupia się na  najnowszych doniesieniach odnośnie 

stosowanych terapii i materiałów używanych w tej metodzie, oraz porównaniu jej z innymi metodami 

leczenia raka wątrobowokomórkowego. 

English Abstract 

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most commonly diagnosed cancer and the fourth 

leading cause of cancer related death worldwide, after lung, colorectal and gastric cancer. It is a 

malignant tumour originating from hepatocytes  which is characterised by a poor prognosis and high 

patient mortality. Most cases are detected in late stages, which makes radical treatment impossible, 

forcing the search for other therapeutic methods. Transarterial chemoembolization (TACE) is the 
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treatment of choice for patients in the intermediate stage of cancer (according to the Barcelona 

classification - BCLC stage B) who are not eligible for radical treatment. It is a minimally invasive 

treatment method that involves the intra-arterial administration of a chemotherapeutic agent into the 

vessels supplying the tumour, thereby inducing ischaemic necrosis of the liver lesion through cytotoxic 

and ischaemic effects. This leads to inhibition of tumour growth, resulting in improved quality of life 

for patients and prolonged survival.. The aim of this paper is to provide a systematic review of the 

current state of knowledge regarding treatment options for hepatocellular carcinoma with transarterial 

chemoembolisation. The article focuses on the most recent reports on the therapies and materials used 

in this method and compares it with other methods of hepatocellular carcinoma treatment. 

1. Wstęp 

Rak wątrobowokomórkowy jest szóstym najczęściej rozpoznawanym nowotworem na świecie oraz 

najczęstszym pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby. Stanowi on przyczynę aż miliona zgonów 

rocznie, będąc czwartą główną globalną przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej. Ze 

względu na powszechne obciążenie chorobą i złe rokowanie, HCC jest uważany za jeden z głównych 

problemów zdrowotnych na świecie [1, 2]. Znaczne różnice w częstości występowania i umieralności z 

powodu HCC na świecie wynikają z różnic w czasie i poziomie narażenia na środowiskowe i zakaźne 

czynniki ryzyka, dostępności zasobów opieki zdrowotnej oraz możliwości wykrycia HCC we 

wcześniejszym stadium i zapewnieniu odpowiedniego leczenia. Szacuje się, że prawie 85% przypadków 

HCC występuje w krajach rozwijających się, szczególnie w Azji Wschodniej i Afryce Subsaharyjskiej. 

HCC występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, w stosunku 2,4 : 1. Średnie pięcioletnie przeżycie w 

przypadku tego nowotworu wynosi poniżej 15% .  

HCC wywodzi się z hepatocytów miąższu wątroby i w 80% przypadków poprzedzony jest 

marskością wątroby. Może również występować u pacjentów, których wątroba nie jest objęta 

przebudową marską. Marskość wątroby jest to  pierwotny stan predysponujący do rozwoju HCC, który 

jest konsekwencją przewlekłego uszkodzenia wątroby. Na skutek tego schorzenia dochodzi  do 

nieprawidłowej regeneracji komórek wątrobowych i powstania guzków strukturalnych, z których może  

rozwinąć się HCC [3].  

Do znaczących czynników ryzyka raka wątrobowokomórkowego zaliczamy: 

• Zakażenie wirusem hepatitis B (HBV) 

• Zakażenie wirusem hepatitis C (HCV) 

• Otyłość i cukrzyca 

• Długotrwałe nadużywanie alkoholu 

• Aflatoksyna B1 

• Dziedziczne choroby wątroby (hemochromatoza, niedobór α1-antytrypsyny) 
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• Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) i niealkoholowe stłuszczeniowe 

zapalenie wątroby (NASH) [4]. 

Pacjenci z rakiem watrobowokomórkowym charakteryzują się niepomyślnym rokowaniem. W 

momencie rozpoznania u większości pacjentów nowotwór jest już w zaawansowanym stadium, co 

wyklucza możliwość wykonania radykalnego leczenia chirurgicznego. Rozwój i doskonalenie technik  

leczenia interwencyjnego sprawiają, ze małoinwazyjne zabiegi odgrywają coraz większą rolę w leczeniu 

chorych z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.  Dostępne możliwości leczenia HCC 

metodami wewnątrznaczyniowymi obejmują: przeztętniczą embolizację (TAE – transarterial 

ambolization), przeztętniczą chemoembolizację (TACE),  przeztętniczą chemoembolizacja z użyciem 

partykuł uwalniających lek DEB-TACE oraz radioembolizację, w której wykorzystywane 

są  radioaktywne mikrosfery [5]. Aktualnie w klasyfikacji stadium choroby i związanym z tym 

proponowanym leczeniem najczęściej  wykorzystuje się klasyfikację Barcelońską (BCLC – Barcelona 

Clinic Liver Cancer), która na podstawie stadium zaawansowania choroby wskazuje zalecaną metodę 

leczenia. W celu wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego, niezbędny jest 

interdyscyplinarny zespół współpracujących ze sobą specjalistów takich jak hepatolog, chirurg, onkolog 

kliniczny oraz radiolog [1]. Celem pracy jest przegląd systematyczny aktualnego stanu wiedzy na temat 

możliwości przeztętniczych terapii w leczeniu raka wątrobowokomórkowego. Artykuł skupia się na  

najnowszych doniesieniach odnośnie stosowanych terapii i materiałów używanych w tej metodzie, oraz 

porównaniu jej z innymi metodami leczenia raka wątrobowokomórkowego. 

2. Ocena stopnia zaawansowania raka wątrobowokomórkowego  

Po postawieniu diagnozy HCC kolejnym krokiem w postępowaniu z chorym jest ocena stopnia 

zaawansowania zmiany. Celem oceny stopnia zaawansowania raka jest podzielenie pacjentów na różne 

grupy na podstawie ich przewidywanego czasu przeżycia, aby móc określić najbardziej odpowiednią 

metodę leczenia. Jednakże zakwalifikowanie pacjenta do określonej grupy jest szczególnie trudne, 

ponieważ HCC różni się od innych nowotworów - przeżycie nie zależy głównie od biologii guza, ale 

również od wydolności wątroby. Ponadto większość opcji leczenia HCC, z wyjątkiem przeszczepu 

wątroby (OLT), powoduje pogorszenie funkcji czynnościowej wątroby. Rokowanie pacjentów z HCC 

jest silnie związane ze stopniem zaawansowania choroby w momencie jej rozpoznania. Powszechnie 

stosowana klasyfikacja TNM wykorzystywana do oceny guzów litych nie znalazła klinicznego 

zastosowania w klasyfikowaniu pacjentów z HCC. Często u tych pacjentów występuje przewlekła 

choroba wątroby oraz inne choroby współistniejące, co znacznie utrudnia kwalifikację pacjenta do 

odpowiedniej grupy [6, 7]. 

Decyzję w wyborze metody leczenia oraz ustalenia rokowania u pacjentów z HCC opiera się na 

najczęściej stosowanej klasyfikacji barcelońskiej (Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC). System ten, 

opublikowany po raz pierwszy w 1999 roku, kwalifikuje chorych do odpowiedniej metody leczenia w 
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zależności od rozległości guza, czynności wątroby i stanu sprawności chorego. Wydolność wątroby w 

klasyfikacji barcelońskiej jest określona skalą Child-Pugha, a stan fizyczny jest określany na podstawie 

stanu sprawności ECOG. Na podstawie tych elementów pacjenci są następnie przydzielani do jednej z 

pięciu kategorii (0, A, B, C i D). 

Do stadium BCLC 0 (definiowanego jako choroba w bardzo wczesnym stadium) należą pacjenci z 

dobrze zachowaną czynnością wątroby (Child-Pugh A), u których rozpoznano jeden guz  o wymiarach 

poniżej 2 cm, bez naciekania naczyń lub zmian satelitarnych. Stadium A wg BCLC (określane jako 

choroba we wczesnym stadium) obejmuje pacjentów w stanie Child-Pugha A lub B, u których 

rozpoznano jeden guz dowolnej wielkości lub maksymalnie trzy guzy o wymiarach < 3 cm. Stopień 

BCLC B (określany jako choroba w stadium pośrednim) odpowiada pacjentom ze stopniem A lub B w 

skali Childa-Pugha, u których rozpoznano liczne guzki bez naciekania naczyń lub przerzutów 

pozawątrobowych. Pacjenci ze stopniem Childa-Pugha A lub B, z naciekaniem naczyń lub przerzutami 

pozawątrobowymi i objawami związanymi z chorobą nowotworową (stan sprawności ECOG 1-2) są 

klasyfikowani jako pacjenci z chorobą BCLC C (definiowaną jako choroba w zaawansowanym 

stadium).  Pacjenci ze stopniem C w skali Child-Pugha, w jakimkolwiek stadium nowotworu i objawami 

związanymi z rakiem (stan sprawności PS > 2) są klasyfikowani jako należący do grupy BCLC D 

(zdefiniowanej jako choroba w stadium terminalnym) [8]. 

Dla chorych w bardzo wczesnym i wczesnym stadium choroby (BCLC 0 i A) możliwe jest  

zastosowanie radykalnego leczenia, natomiast dla chorych w średnim i zaawansowanym stadium 

choroby (BCLC B i C) dostępne są tylko terapie paliatywne. HCC w stadium terminalnym (BCLC D) 

ma fatalne rokowanie i zalecane jest jedynie leczenie wspomagające. Terapie przeztętnicze są 

uwzględnione jako opcje leczenia zarówno u pacjentów w stadium choroby BCLC 0 i A, jak i tych, 

którzy kwalifikowani są do leczenia paliatywnego według wytycznych BCLC [8]. 

3. Wewnątrznaczyniowe metody leczenia stosowane  w raku wątrobowokomórkowym  

Przeztętnicze terapie stosowane głównie u chorych z nieresekcyjnym rakiem 

wątrobowokomórkowym obejmują grupę przezcewnikowych technik leczenia opartych na podaniu do 

tętnic wątrobowych materiału embolizującego z jednoczesnym dowątrobowym podaniem  środków 

chemioterapeutycznych. Terapie te wykorzystują założenie, że większość nowotworów złośliwych 

wątroby jest ukrwiona przez naczynia tętnicze. Przeztętnicze terapie stosowane w leczeniu HCC można 

podzielić na zabiegi embolizacji za pomocą partykuł, zabiegi chemoembolizacji podczas których oprócz 

materiału embolizacyjnego podaje się również chemioterapeutyk oraz zabiegi radioembolizacji z 

użyciem radioaktywnych mikrosfer [9].  

Wewnątrznaczyniowe zabiegi polegają na uzyskaniu przezskórnego dostępu wewnątrztętniczego 

techniką Seldingera. Podczas zabiegu wykonuje się angiografię, która umożliwia prawidłową 

identyfikcję naczyń zaopatrujących zmianę. Umożliwia to wybiórcze wprowadzenie cewnika do 
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drobnych gałęzi tętnicy wątrobowej zaopatrujących guz, z którego następnie wykonuje się zabieg.  Ma 

to na celu wykonanie jak najbardziej selektywnej embolizacji naczyń, z zaoszczędzeniem zdrowego 

miąższu wątroby. 

W wyniku zabiegów embolizacji u pacjentów zwykle występuje zespół poembolizacyjny, który jest 

zespołem objawów obejmujących gorączkę, bóle brzucha, nudności, złe samopoczucie i utratę apetytu. 

Przyczynami zespołu poembolizacyjnego są rozdęcie torebki wątroby, martwica guza oraz 

niedokrwienie miąższu wątroby. Objawy są różnie nasilone, ale zwykle udaje się je opanować dzięki 

krótkiemu pobytowi w szpitalu i zastosowaniu leczenia wspomagającego [1]. 

Do rzadszych powikłań terapii należą: ropień wątroby, dekompensacja wątroby i powikłania w 

miejscu dostępu naczyniowego. Chociaż nie ma standardowego schematu kontrolnych badań 

obrazowych po leczeniu, zwykle w ciągu 1-3 miesięcy wykonuje się TK lub MRI z kontrastem. Dalsze 

badania kontrolne lub terapia są uzależnione od wyników badań obrazowych [1]. 

3.1 Przeztętnicza embolizacja (TAE - Transarterial embolization) 

Przeztętnicza embolizacja polega na okluzji naczyń zaopatrujących guz, bez podawania środków 

cytotoksycznych. W tej procedurze wykorzystuje się środki embolizujące takie jak: partykuły na bazie 

alkoholu poliwinylowego (PVA), lipiodol, gąbkę żelatynową (spongostan). Materiały embolizacyjne 

podawane są dotętniczo przez cewnik w celu całkowitego zamknięcia naczyń zaopatrujących guz. 

Środki te powodują trwałą lub przejściową okluzję. Uzasadnieniem dla TAE jest fakt, że niedokrwienie 

wywołane embolizacją jest wystarczające, aby doprowadzić do śmierci komórek nowotworowych, więc 

dodanie chemioterapeutyku tylko przyczynia się do niepotrzebnej toksyczności dla organizmu pacjenta 

[7, 9, 10]. 

Niektóre źródła wskazują na potrzebę kontynuacji badań nad TAE, ponieważ eliminuje ona użycie 

chemioterapeutyków oraz partykuł uwalniających lek, przez co cała procedura jest znacznie prostsza i 

mniej kosztowna w porównaniu z innymi technikami. Jednakże przedstawione w literaturze doniesienia 

nie wskazują na wyższą skuteczność tej techniki w porównaniu do innych metod leczenia. Przykładem 

jest badanie z 2016 roku przeprowadzone w Memorian Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku,  

którym objęto 101 pacjentów. W badaniu porównano technikę przeztętniczej embolizacji z metodą 

chemoembolizacji z użyciem partykuł zawierających  doksorubicynę. Wyniki nie wykazały 

statystycznej różnicy pod względem takich parametrów jak czas wolny od progresji i czas przeżycia 

całkowitego [11]. Terapia TAE jest skuteczna jako paliatywna terapia nieresekcyjnego HCC. Kryteria 

selekcji chorych, którzy mogą odnieść korzyść z tej metody leczenia, są podobne jak w przypadku 

przeztętniczej chemoembolizacji [9]. 

3.2 Chemoembolizacja przeztętnicza – TACE (ang. Transarterial chemoembolization) 

Chemoembolizacja przeztętnicza  jest to minimalnie inwazyjny zabieg, który polega na wybiórczym 

wprowadzeniu cewnika do tętnic zaopatrujących nowotwór i podaniu przez jego światło 
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chemioterapeutyku wraz z materiałem embolizacyjnym. Stosowane w tej metodzie środki 

chemioterapeutyczne podane dotętniczo bezpośrednio do zmiany w wątrobie mają na celu wspomóc 

zahamowanie rozwoju guza ze zmniejszeniem ich wpływu ogólnoustrojowego.  

TACE - podobnie jak TAE - zawdzięcza swoją skuteczność dzięki temu, że guzy o typie HCC są 

całkowicie unaczynione od strony tętniczej, natomiast zdecydowana większość krwi zaopatrującej 

wątrobę pochodzi z krążenia wrotnego.  Selektywna embolizacja drobnych gałęzi tętnicy wątrobowej 

blokuje dopływ krwi do guza i ogranicza jego wzrost, bez dużego wpływu na miąższ wątroby.  

TACE jest standardową metodą leczenia u pacjentów w pośrednim stadium zaawansowania 

nowotworu (BCLC stage B), którzy nie kwalifikują się do leczenia radykalnego [12]. 

W terapii TACE stosuje się różne środki chemioterapeutyczne, w tym doksorubicynę, epirubicynę, 

cisplatynę i mitomycynę C. Obecnie nie ma dobrych dowodów na wybór najlepszego leku. 

Najczęstszym chemioterapeutykiem stosowanym pojedynczo jest doksorubicyna, a połączenie 

cisplatyny, doksorubicyny i mitomycyny C jest najbardziej powszechnym schematem leczenia 

skojarzonego HCC [13, 14]. Miejscowe dostarczenie cystostatyku pozwala osiągnąć jego bardzo 

wysokie stężenie jedynie w obrębie guza. Unika się w ten sposób niekorzystnego działania leku na cały 

organizm, co ma miejsce przy chemioterapii ogólnoustrojowej [12]. 

Istnieją dwa rodzaje przeztętniczej chemoembolizacji - tak zwana konwencjonalna przeztętnicza 

chemoembolizacja (cTACE) i  przeztętnicza chemoembolizacja z użyciem partykuł uwalniających lek 

(DEB - TACE, DEM - TACE). 

Konwencjonalna chemoembolizacja (cTACE), jest starszą metodą polegającą na mieszaniu leku - 

najczęściej  doksorubicyny z lipiodolem, który jest substancją oleistą wytwarzaną z ziaren maku. 

Lipiodol początkowo służył jako specyficzny środek cieniujący wykazujący powinowactwo do 

gromadzenia się w zmianach nowotworowych w wątrobie. W późniejszym etapie wykazano jego 

działanie toksyczne na HCC  w połączeniu z innymi chemioterapeutykami, gdzie stanowi „nośnik” 

cytostatyku.  

Typowo lipiodol utrzymuje się w zmianach HCC przez okres 8-12 miesięcy, natomiast z 

prawidłowego miąższu wątroby jest wypłukiwany w ciągu 4 tygodni. Podczas zabiegu z 

wykorzystaniem mieszaniny lipiodolu z cytostatykiem często dodatkowo podaje się materiał 

embolizacyjny, który zmniejsza wypłukiwanie leku z komórek guza i dodatkowo wywołuje martwicę 

niedokrwienną nowotworu [7].  

Aktualnie stosuje się różne środki embolizujące w mieszaninie lipiodolu z lekiem 

przeciwnowotworowym. Należą do nich materiały ulegające rozpuszczeniu, takie jak wchłanialna 

gąbka żelatynowa (Spongostan), degradowalne mikrosfery skrobiowe (EmboCept S) lub materiały 

trwałe, takie jak cząstki na bazie alkoholu poliwinylowego (PVA) oraz  mikrosfery poliakrylowe [7]. 

W przypadku małych, izolowanych guzów, technika cTACE może być wykonana w trakcie jednego 

zabiegu. Jednak w przypadku większych guzów o złożonym unaczynieniu lub wieloogniskowej choroby 
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obejmującej oba płaty wątroby może być konieczne wykonanie kilku zabiegów cTACE, aby zakończyć 

cykl leczenia.  

Chemoembolizacja z użyciem partykuł uwalniających lek (DEB-TACE) jest stosunkowo nową 

metodą leczenia wewnątrznaczyniowego, opartą na wykorzystaniu mikrosfer uwalniających 

chemioterapeutyk w obrębie zmiany docelowej. Ten aspekt uzasadnia natychmiastowy sukces DEB-

TACE, która obecnie stanowi jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia nieresekcyjnego raka 

wątrobowokomórkowego [15]. 

 Jest to bezpieczna i skuteczna technika pozwalająca na dostarczenie partykuł ładowanych 

cytostatykiem bezpośrednio do wnętrza nowotworu. Metoda ta usprawnia dostarczanie leków i ich 

ukierunkowanie na guz, przy jednoczesnym uniknięciu toksyczności ogólnoustrojowej 

chemioterapeutyku [7].  

Powodem rozwoju tej terapii było zminimalizowanie potencjalnych działań toksycznych i 

wydłużenie czasu przeżycia po zabiegach chemoembolizacji poprzez poprawę sposobu dostarczania 

leków i obniżenie ogólnoustrojowego wpływu cytostatyków na organizm [1]. 

Stosowane partykuły są dostępne w różnych rozmiarach (od 40 μm do 700 μm) i mogą być ładowane 

doksorubicyną lub irinotekanem. Zaletą DEB-TACE w porównaniu z cTACE jest korzystny profil 

farmakokinetyczny dostarczonego do guza cytostatyku. Dzięki tej metodzie możliwe jest podanie 

określonej dawki leku, który jest stopniowo uwalniany z partykuł. Zastosowanie mikrosfer ładowanych 

chemioterapeutykiem powoduje ich niższe szczytowe stężenie w osoczu i dłuższą ekspozycję w guzie 

w porównaniu z innymi metodami terapeutycznymi. Dodatkowo, stopniowe uwalnianie cytostatyku 

powoduje, że pacjenci dobrze tolerują ten zabieg i występuje mniej okołozabiegowych powikłań czy 

działań niepożądanych [16, 17]. 

W Europie przeprowadzono wieloośrodkowe, prospektywne badanie randomizowane porównujące 

metodę DEB-TACE z klasyczną chemoembolizacją [1]. Badanie PRECISION V obejmowało 212 

pacjentów z HCC nie kwalifikujących się do resekcji lub ablacji przezskórnej (BCLC A / B) oraz z 

dobrze zachowaną czynnością wątroby (Child-Pugh A / B) i stanem sprawności (ECOG 0/1). W obu 

grupach, pacjenci otrzymywali leczenie doksorubicyną w formie partykuł nasączonych 

chemioterapeutykiem (DEB - TACE) lub metodą klasycznej (konwencjonalnej) chemoembolizacji. 

Głównymi punktami końcowymi tego badania były wskaźnik odpowiedzi guza na leczenie oraz odsetek 

poważnych działań niepożądanych po zastosowanym leczeniu [18]. 

W grupie pacjentów leczonych za pomocą cząstek nasączonych doksorubicyną wykazano trend w 

kierunku poprawy odpowiedzi na leczenie nowotworu, jednak nie osiągnął on istotności statystycznej 

(P = 0,11). Analiza podgrupy pacjentów w bardziej zaawansowanym stadium z HCC (Child-Pugh B, 

ECOG 1), wykazała znaczący wzrost obiektywnej odpowiedzi na leczenie (P = 0,038) przy 

zastosowaniu DEB-TACE w porównaniu z klasyczną chemoembolizacją (cTACE). Jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo obu metod, zaobserwowano znacząco obniżony efekt toksyczny dla wątroby (P < 
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0,001) i mniejszy odsetek działań niepożądanych związanych z użyciem doksorubicyny (P = 0,0001) 

przy zastosowaniu techniki DEB-TACE w porównaniu z  cTACE [18]. 

W kolejnym randomizowanym  badaniu  ITALIA, które obejmowało grupę 177 pacjentów 

dowiedziono, że obie metody leczenia są równie skuteczne i bezpieczne. Pierwszorzędowym punktem 

końcowym było 2-letnie przeżycie całkowite i nie stwierdzono statystycznej różnicy między obiema 

grupami pacjentów (P = 0,949). Natomiast pooperacyjny ból brzucha był częstszy i bardziej nasilony 

po zabiegach klasycznej chemoembolizacji (P < 0,001) [19]. 

3.3 Radioembolizacja zwana również przeztętniczą radioembolizacją (transarterial 

radioembolization  - TARE).  

Jest to nowoczesna metoda, która nie jest standardowo stosowana w leczeniu pacjentów z HCC. Ta 

forma selektywnej brachyterapii wykorzystuje dostarczony dotętniczo w szklanych bądź żywicznych 

mikrocząstkach β-promieniotwórczy radioizotop. Najczęściej sosowanym izotopem jest Itr Y90, który 

ulega rozpadowi generując promieniowanie [7]. Przed zabiegiem wykonuje się diagnostyczną 

angiografię celem oceny dokładnej anatomii naczyń wątroby. Metoda ta pozwala na dostarczenie 

ogromnych dawek promieniowania bezpośrednio do guza. 

Radioembolizacja powoduje wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby i jest mniej toksyczna 

niż przeztętnicza chemoembolizacja, stąd jest stosowana jako metoda terapii pomostowej w przypadku 

pacjentów oczekujących na transplantację. Zabieg jest wykonywany jednorazowo. Może być 

wykonywany u chorych z zakrzepicą żyły wrotnej (PVT) oraz u chorych z marskością przy zachowanej 

funkcji wątroby.  

Terapia ta jest dobrze tolerowana przez pacjentów. Powikłania wynikają z napromieniowania tkanek 

wokół guza. Najczęściej objawiają się bólami brzucha, nudnościami oraz wymiotami. W badaniach 

laboratoryjnych mogą wystąpić podwyższone enzymy wątrobowe [1]. 

Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu radioembolizacji mogą być chorzy, którzy nie kwalifikują 

się do leczenia metodą chemoembolizacji lub chorzy, u których doszło do progresji HCC po terapii 

TACE lub leczeniu systemowym za pomocą sorafenibu.  

W dużym prospektywnym badaniu nie stwierdzono istotnej różnicy w medianie przeżycia między 

grupą pacjentów leczonych metodą TACE a grupą pacjentów leczonych metodą radioembolizacji, która 

wynosiła odpowiednio 20,5 i 17,5 miesiąca [20]. W metaanalizie obejmującej 14 badań dotyczących 

radioembolizacji wykazano, że odsetek odpowiedzi na leczenie HCC waha się od 78 do 89% . Istotne 

koszty związane z TARE mogą jednak ograniczać szersze zastosowanie tej techniki [5, 21]. 

Na dzień dzisiejszy radioembolizacja nie ma ściśle ustalonych kryteriów kwalifikacji chorych. 

Ogólnie przyjmuje się, że kwalifikacja powinna odbywać się w zespole interdyscyplinarnym, a 

kwalifikowany pacjent powinien mieć oczekiwany czas przeżycia powyżej 3 miesięcy i wg oceny stanu 

chorego ECOG ( Eastern Cooperative Oncology Group)  ≤ 2 [5]. 
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4. Wnioski 

Dowody kliniczne wskazują, że wewnątrztętnicze terapie ugruntowały swoją pozycję w leczeniu 

chorych z nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym. W miarę wzrostu częstości występowania 

HCC, terapie te będą prawdopodobnie odgrywały coraz większą rolę w leczeniu choroby na wszystkich 

jej etapach. Cechą wyróżniającą wszystkie te terapie jest ich minimalna toksyczność i wysoka 

skuteczność w spowolnieniu rozwoju nowotworu, przy jednoczesnym oszczędzaniu prawidłowego 

miąższu wątroby. Należy zaznaczyć, że częste występowanie chorób współistniejących przy HCC 

stanowi utrudnienie w prawidłowym zakwalifikowaniu pacjenta do odpowiedniej metody leczenia. W 

związku z tym niezwykle istotna jest rola zespołu wielodyscyplinarnego w szybkim potwierdzeniu 

rozpoznania, ustaleniu stopnia zaawansowania HCC i stworzeniu zindywidualizowanego planu 

leczenia. 
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Abstrakt  

Padaczka to grupa objawów somatycznych, wegetatywnych i psychologicznych, które pojawiają się 

w wyniku różnych zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Około 1% światowej populacji 

cierpi na padaczkę. Chorobę rozpoznaje się po obecności co najmniej 2 napadów padaczkowych 

(przemijające zaburzenia funkcji mózgu spowodowane nadmiernymi i nagłymi wyładowaniami 

elektrycznymi w neuronach) lub 1 napadu o bardzo prawdopodobnej etiologii (guz mózgu potwierdzony 

w badaniu neuroobrazowym). Diagnoza padaczki obejmuje bardzo dokładny wywiad, badanie 

elektroencefalografii oraz badania obrazowanie głowy, do których zaliczamy rezonans magnetyczny, 

tomografię komputerową, a także tomografię emisyjną pojedynczego fotonu, pozytonową tomografię 

emisyjną oraz spektroskopię rezonansu magnetycznego. Do metod leczenia padaczki zaliczamy 

stosowanie środków farmakologicznych, a u chorych cierpiących z powodu padaczki lekoopornej 

zabiegi chirurgiczne lub zastosowanie neurostymulacji. 

English Abstract  

Epilepsy is a group of somatic, vegetative and psychological symptoms that appear as a result of 

various morphological and metabolic changes in the brain. About 1% of the world's population suffers 

from epilepsy. The disease is diagnosed after the presence of at least 2 epileptic seizures (transient 

disturbances in brain function caused by excessive and sudden electrical discharges in neurons) or 1 

attack of a very probable etiology (brain tumor confirmed by neuroimaging). Epilepsy diagnosis 

includes a very detailed interview, electroencephalography and head imaging tests, which include 

magnetic resonance imaging, computed tomography, as well as single photon emission tomography, 

positron emission tomography and magnetic resonance spectroscopy. Treatment of epilepsy includes 

the use of pharmacological agents, and in patients suffering from drug-resistant epilepsy, surgery or the 

use of neurostimulation. 
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1.  Padaczka u dzieci  

Padaczka definiowana jest jako przewlekły stan o zróżnicowanej etiologii, charakteryzujący się 

skłonnością do nawrotowych, zazwyczaj spontanicznych napadów padaczkowych. Napad padaczkowy 

to nieprawidłowe i nadmierne wyładowania neuronów mózgu z hipersynchronizmem oraz z 

towarzyszącymi zaburzeniami zachowania. Może objawiać się również wyłącznie nieprawidłową 

czynnością bioelektryczną w EEG, bez manifestacji klinicznej [1]. Szacuje się, że na padaczkę choruje 

około 50 milionów osób na świecie. Współczynnik chorobowości wynosi 7,60 na 1 000 ludności, a 

roczna zapadalność - 67,77 na 100 000 ludności. W Polsce przekłada się to na ok 300 000 chorych i ok 

27 000 zachorowań każdego roku [2]. Czynne postaci przypadków chorobowych charakteryzują się 

jednym lub więcej napadem padaczki w ciągu ostatnich 5 lat. Choroba ta rozpoczyna się zazwyczaj w 

okresie dzieciństwa lub młodości i przybiera postać chroniczną. Drugi szczyt zachorowań obserwujemy 

u osób po 70 roku życia.  

Etiologia napadów ma charakter wieloczynnikowy: genetyczny, metaboliczny, strukturalny oraz 

zależny od czynników wyzwalających - immunologiczny. W niektórych rodzinach występuje 

genetyczna skłonność do rozwoju tej choroby [3]. 

Nieprawidłowości chromosomalne, w których obserwujemy napady padaczkowe to:  

• Zespół mikrodelecji 15q13.3 

• Zespół 18q- 

• Izodicentryczny chromosom 15 

• Zespół monosomii 1p36 

• Zespół Angelmana 

• Zespół Downa 

• Zespół Klinefeltera 

• Zespół Millera-Diekera 

• Zespół Pallister- Killian 

• Zespół pierścienie chromosomu 14 

• Zespół RING 

• Trisomia 12p 

• Zespół Wolfa- Hirschohorna 

Wiele padaczek ma podłoże strukturalne. Do wad mózgowia przebiegających z wystąpieniem 

padaczki zaliczamy: heterotopię, polimikrogyrię, dysplazję korową, schizencefalię, zespół Struge 

Webera (Rys.1, Rys. 2). Strukturalne nieprawidłowości mózgu mogą być również nabyte w wyniku 

udaru, urazu oraz zakażenia [4].  
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W zależności od grupy pobudzonych neuronów podczas napadu padaczkowego obserwujemy różne 

zachowanie pacjenta. Do najbardziej znanych objawów należy występowanie napadu drgawek, który 

może być uogólniony na całe ciało lub dotyczyć jednej okolicy.  Niektóre napady mogą przebiegać bez 

wystąpienia drgawek, dochodzi wtedy do znieruchomienia pacjenta, chwilowego zwrotu gałek ocznych 

lub opadnięcia głowy. Dodatkowo mogą wystąpić utrata świadomości, oddanie moczu lub kału, a także 

ślinotok. Zmiany zachowania towarzyszące napadom mogą być jednak subtelne, wykrywane jedynie 

testami neuropsychologicznymi. Do czynników wywołujących napad padaczkowy zaliczamy: infekcje, 

bodźce świetlne, niedostateczną ilość snu, intensywne oddychanie, silne emocje, alkohol i inne 

substancje odurzające. Stan ten zazwyczaj trwa kilka minut. Może on być poprzedzony tzw. aurą, czyli 

nietypowymi odczuciami. Wyróżniamy napady częściowe (ogniskowe, umiejscowione) częściowe 

proste, częściowe złożone oraz uogólnione [5]. 

Zespoły padaczkowe to stany, które charakteryzują się typowym wiekiem wystąpienia napadów, 

określonym ich rodzajem i charakterystycznym wzorem zapisu EEG. Zaliczamy do nich 

samoograniczające się drgawki noworodkowe, rodzinne drgawki noworodkowe, wczesną encefalopatię 

miokloniczną, zespół Ohtahary, zespół Westa, zespół Lennox-Gastauta, zespół Lennox o późnym 

początku [6]. 

Istnieje wiele stanów chorobowych, które mogą przypominać padaczkę. Zaliczamy do nich omdlenia 

wazowagalne, napady afektywnego bezdechu, nietolerancję ortostatyczną, zespół wydłużonego QT i 

omdlenia kardiogenne, napady złości i reakcje agresywne, ataki paniki, zaburzenia dysocjacyjne, 

zaburzenia snu, zaburzenia towarzyszące migrenie, tiki, stereotypie, napadowe dyskinezy, ataksję 

napadową, naprzemienne porażenie, a także cykliczne wymioty [7]. 

Rysunek 1.  Rysunek 2. Badanie rezonansu magnetycznego głowy. Sekwencje T-1 zależne. Hipoplazja płata ciemieniowego 

i skroniowego (rysunek po prawej stronie). Schizencefalia typu zamkniętych ust (rysunek po lewej stronie) [opracowanie 

własne] 
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2. Diagnostyka  

 Rozpoznanie padaczki opiera się na dokładnie zebranym wywiadzie, badaniu czynności 

bioelektrycznej mózgu oraz badaniach neuroobrazowych.  

Na początku diagnostyki lekarz neurolog powinien zebrać bardzo dokładny wywiad chorobowy 

zarówno od pacjenta (jeśli wiek dziecka na to pozwala), jak i od jego opiekunów oraz świadków napadu 

padaczkowego. Bardzo ważne jest ustalenie dokładnych okoliczności w jakich wystąpił napad - pora 

dnia, czynnik mogący go wywołać np.: silne wzbudzenie emocjonalne, migoczące światło oraz 

czynność, która została przerwana przez napad. Konieczne jest stwierdzenie czy dziecko zgłaszało 

jakieś objawy przed napadem padaczkowym. Następnie należy ustalić dokładny przebieg napadu: czas 

trwania, występowanie drgawek, duszności, utrata przytomności, zaburzenia osobowości, oddanie 

moczu, stolca, a także sprawdzić czy w wyniku napadu poniesione zostały urazy. Kolejne pytania 

wywiadu uwzględniać powinny dotychczasowy rozwój dziecka, przebyte infekcje, urazy, 

hospitalizacje. W przypadku małych dzieci bardzo ważne są informacje dotyczące przebiegu ciąży oraz 

porodu. Należy również zapytać o choroby, zwłaszcza neurologiczne, występujące u krewnych pacjenta, 

gdyż w niektórych rodzinach może występować dziedziczna predyspozycja do rozwoju tej choroby [8]. 

Badanie elektroencefalografii (EEG) służy do oceny funkcji bioelektrycznej mózgu.  Jest ono 

powszednie przeprowadzane w diagnostyce napadów padaczkowych.  To nieinwazyjne i całkowicie 

bezpieczne badanie, podczas którego na umytą i wysuszoną głowę pacjenta zakładany jest komplet 

elektrod, rejestrujących sygnały elektryczne wysyłane przez neurony. Zebrane dane przedstawiane są w 

postaci wykresu.  Pojedyncze, rutynowe badanie EEG może wykazać typowe wyładowania padaczkowe 

u 29–30% osób z padaczką; powtarzając kolejne badania, można zwiększyć ich czułość do 69–77% [9]. 

U niemowląt oraz dzieci do 5 roku życia EEG wykonuje się we śnie spontanicznym lub po deprywacji 

snu. Bardzo ważne jest, aby dziecko zasnęło już po założeniu elektrod, tak aby możliwe było 

zarejestrowanie czynności bioelektrycznej mózgu w fazie senności, zasypiania, snu lekkiego oraz 

głębokiego. Starsi pacjenci podczas badania pozostają w kontakcie z technikiem. Badanie obejmuje 

wtedy czas spokojnego oddechu, hiperwentylacji oraz próbę stroboskopową [10]. U większości 

chorych, podczas standardowego badania EEG zarejestrowane zostają jedynie nieprawidłowości 

międzynapadowe. Jeśli są one swoiste dla padaczki, określa się je mianem padaczkopodobnych. 

Napadowe zmiany EEG określane są jako wzory elektrograficzne napadu/wzory napadowe. Wyjątek 

stanowią wyładowania napadowe w napadach nieświadomości, które zwykle wywołane są przez 

hiperwentylację u nieleczonego dziecka.  Do najczęstszych wyładowań padaczkopodobnych zaliczamy 

iglice i fale ostre oraz ich połączenia z falami wolnymi. Według definicji iglice trwają krócej niż 70ms, 

a fale ostre 70-100ms. Spektrum wyładowań padaczkopodobnych obejmuje również zespoły iglicy z 

falą, zespoły wolnej iglicy z falą, zespoły fali ostrej z falą wolną, zespoły wielokrotnych iglic (lub 

zespoły wieloiglic), zespoły wielokrotnych iglic z falą wolną (lub zespoły wieloiglic z falą wolną), 

zespoły wielokrotnych fal ostrych, zespoły wielokrotnych fal ostrych z falą wolną. 
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Na podstawie wyniku badania EEG nie możemy postawić jednoznacznej diagnozy, bowiem 

prawidłowy zapis EEG nie wyklucza padaczki u danego pacjenta, a odchylenia od wzorcowego wykresu 

tego badania również nie świadczą jednoznacznie o chorobie.  Niektóre ogniska padaczkowe mają 

źródło w strukturach głębokich mózgu lub mogą być pominięte z powodu przestrzennej niedoskonałości 

zapisu. Badanie EEG po pierwszym w życiu napadzie wykonuje się w celu oceny prawdopodobieństwa 

nawrotu. Powinno się je wówczas przeprowadzić co najmniej 48 godzin po wystąpieniu drgawek. 

Dzięki EEG możliwa jest klasyfikacja napadów na ogniskowe i uogólnione [11].  

W diagnostyce padaczki może być również wykonane badanie elektrokardiograficzne (EKG), 

bowiem w przypadku padaczki z uogólnionymi porannymi napadami toniczno-klonicznymi może 

wystąpić wydłużenie odcinka QT.  W przypadku noworodków należy przeprowadzić badanie 

poligraficzne, z odprowadzeniami EEG, EKG, EMG, EOG oraz pomiarem saturacji. Rejestracja 

powinna zawierać aktywne oraz spokojne czuwanie, a także wszystkie fazy snu dziecka.  

Badanie wideo-EEG wykonuje się u dzieci, u których pomimo szczegółowo zebranego wywiadu i 

obserwacji napadu istnieją wątpliwości co do rozpoznania padaczki (np. wykluczenie napadów 

czynnościowych, różnicowanie napadów czołowych) oraz u pacjentów z padaczką lekooporną w celu 

zlokalizowania ogniska padaczkowego [12].  

Kluczową rolę w diagnostyce padaczki odgrywają badania neuroobrazowe. Wykrywają one zmiany 

ogniskowe u 21-37% pacjentów z napadami padaczkowymi. Jest to istotne w dalszym postępowaniu, 

ponieważ pozwala zakwalifikować pacjenta do leczenia. Do badań obrazowych używanych w 

diagnostyce padaczki zaliczamy rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, tomografię emisyjną 

pojedynczego fotonu oraz pozytonową tomografię emisyjną [13]. 

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest metodą z wyboru w diagnostyce padaczki. Polega 

na wykorzystaniu zmian magnetyzacji zachodzących w tkankach umieszczonych w polu 

magnetycznym. Wykonywane jest według najnowszych wytycznych określonych w protokole 

„Essential Six”. Oprócz standardowych zawiera on sekwencje: T2 - zależne/STIR i FLAIR w projekcji 

poprzecznej i czołowej w osi hipokampów o grubości warstwy 3mm lub mniejszej, 3DT1 (woksel 

izotropowy 1mm) oraz sekwencję wrażliwą na hemosyderynę i złogi wapnia (T2- zależne/SWI). 

Badanie wykonuje się przed oraz po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego [14]. Dzięki 

temu możliwe jest uwidocznienie nawet najsubtelniejszych ognisk padaczkorodnych w mózgowiu 

(Rys.3, Rys.4). Jest to nieinwazyjne badanie, które może być wykonywane już od pierwszych dni życia 

dziecka. Do zalet MR należą: brak narażenia na promieniowanie rentgenowskie, uzyskanie obrazów w 

wielu płaszczyznach, możliwość oceny całego mózgowia oraz wysoka czułość wobec zmian 

patologicznych znajdujących się w centralnym układzie nerwowym. Rezonans magnetyczny jest więc 

bardzo przydatny w diagnostyce chorób metabolicznych, zwyrodnieniowych, demielinizacyjnych oraz 

wad i guzów mózgu. Ograniczeniem tej metody jest stosunkowo długi czas badania, co u małych dzieci 
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wiąże się z koniecznością podania środka anestetycznego oraz narażenie na nefrotoksyczny środek 

kontrastujący [15].  

Tomografia komputerowa to badanie, które nie jest rutynowo wykonywane w diagnostyce padaczki. 

Zleca się je w trybie pilnym u chorych znajdujących się w stanie zagrożenia życia, w związku z 

długotrwałym napadem padaczkowym, a także u pacjentów, u których występują przeciwwskazania do 

badania rezonansu magnetycznego. Pozwala ono na wykrycie strukturalnych wad mózgowia. 

Wykonanie TK wiąże się jednak z narażeniem dziecka na bardzo duże dawki promieniowania 

rentgenowskiego. Dodatkowo, ograniczeniem tomografii komputerowej jest stosunkowo mała czułość 

w obrazowaniu centralnego układu nerwowego oraz fakt, że patologie lokalizujące się w tylnej jamie 

czaszki, często nie są dobrze widoczne w obrazach uzyskanych w TK [16]. 

Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (ang. ang. single-photon emission computed 

tomography- SPECT) polega na wykonaniu serii zdjęć za pomocą tomografii komputerowej po 

dożylnym podaniu radioizotopu. Wskazaniem do wykonania tego badania w diagnostyce padaczki jest 

występowanie częściowych napadów o tej samej morfologii, u chorego, którego wynik MR głowy był 

prawidłowy. Optymalne jest uzyskanie obrazów SPECT w okresie międzynapadowym oraz 

śródnapadowym. W czasie pomiędzy napadami obserwujemy obniżenie perfuzji tkanek nerwowych. 

Podczas napadu następuje natomiast wzrost przepływu krwi przez dany obszar. Pokrywanie się tych 

dwóch obszarów umożliwia lokalizację czynnego ogniska padaczkowego. Badanie to wiąże się z 

narażeniem dziecka na działanie radioizotopu [17]. 

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to równie istotne badanie uzupełniające u pacjentów z 

napadami częściowymi, u których w badaniu MR głowy nie stwierdzono żadnych patologii. Wykonuje 

Rysunek 3 i Rysunek 4 Badanie rezonansu magnetycznego głowy. Heterotopia nie zdiagnozowana w badaniu z grubą 

warstwą. Obraz T1- zależny wykonany w standardowym protokole z warstwą 5 mm (lewa strona), obraz T1- zależny z 

warstwą 1 mm (prawa strona) uwzględniony w protokole „Essential six” [opracowanie własne] 
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się je w okresie międzynapadowym. Najczęściej używanym radioizotopem jest fluorodeoksyglukoza 

(FDG). Ogniska padaczkowe charakteryzują się obniżonym obszarem metabolizmu tego związku [18]. 

Spektroskopia rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance spectroscopy- MRS) to badanie, 

podczas którego analizowane jest stężenie wybranych związków chemicznych w poszczególnych 

obszarach mózgu. W diagnostyce padaczki wykonuje się je tylko przy podejrzeniu chorób 

metabolicznych oraz w przypadku noworodków [19].  

Diagnozując padaczkę niezbędne jest wykonanie badań krwi. Zaleca się sprawdzenie pełnej 

morfologii, poziomu glukozy, elektrolitów (magnez, potas, sód, chlorki, wapń), wykładników funkcji 

nerek (mocznik, kreatynina, kwas moczowy, białko, albumina), prób wątrobowych oraz markerów stanu 

zapalnego. Powinno się również wykonać analizę ogólną moczu. Na podstawie uzyskanych wyników 

tych badań nie można jednak postawić diagnozy padaczki. Są one jedynie pomoce przy ocenie ogólnego 

stanu pacjenta, a także w celu doboru odpowiedniego leczenia [20].  

Pełna diagnostyka padaczki powinna również obejmować konsultację psychologiczną, ponieważ u 

niektórych dzieci występują psychogenne napady rzekomopadaczkowe. Wywoływane są one bardzo 

silnymi emocjami. Badanie psychologiczne określa funkcjonowanie dziecka w sferze poznawczej, 

ruchowej, emocjonalnej oraz stopień jego przystosowania społecznego. Oprócz oceny psychologicznej 

na początku diagnostyki, okresowe badania kontrolne wskazane są w toku choroby, gdyż mogą pojawiać 

się niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu psychicznym pacjenta. U niektórych dzieci chorych na 

padaczkę stwierdza się upośledzenie rozwoju umysłowego, wybiórcze deficyty fragmentaryczne, zespół 

otępienny, zaburzenia w sferze emocjonalnej oraz zaburzenia nerwicowe [21]. 

U każdego dziecka ze zdiagnozowana padaczką należy przeprowadzić badania genetyczne. Wiele 

chorób genetycznych przebiega bowiem z wystąpieniem drgawek padaczkowych. Potwierdzenie 

występowania danej choroby pozwala przewidzieć dalszy jej przebieg oraz zaplanować leczenie. Do tej 

pory nie zidentyfikowano genów, które odpowiadają za izolowane wystąpienie padaczki. Według 

niektórych autorów geny, których mutacje są związane z wystąpieniem tej choroby, są odpowiedzialne 

między innymi za kodowanie kanałów potasowych, sodowych, kanałów wapniowych oraz receptor 

acetylocholinowy nAChR [22]. 

3.  Leczenie  

Wystąpienie pojedynczego napadu padaczkowego nie jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia 

padaczki. O zastosowaniu długotrwałej terapii decyduje częstotliwość występowania napadów, ich 

rodzaj a także wyniki badań pacjenta. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie częstotliwości 

napadów przy jak najmniejszych działaniach niepożądanych.  

Zasadniczą formą leczenia padaczki jest doustne podawanie farmaceutyków. Leki pierwszego 

wyboru są skuteczne u ok 60% pacjentów.  Rodzaj leków oraz ich dawki dobierane są indywidualnie 

do potrzeb każdego pacjenta. Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (ILAE), Amerykańska 
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Akademia Neurologii (AAN), Brytyjski Narodowy Instytut Doskonalenia Klinicznego (NICE), 

zrzeszające najwybitniejszych neurologów, wydały rekomendacje dotyczące leczenia padaczki, w 

zależności od typu choroby oraz wieku pacjenta. W padaczkach uogólnionych jako leki pierwszego 

rzutu stosowane są pochodne kwasu walproinowego. W przypadku padaczek częściowych z wyboru 

podaje się karbamazepinę. W napadach nieświadomości mioklonicznych i atonicznych zaleca się 

przyjmowanie etosuksymidu. Fenytoina, lamotrygina, gabapentyna, topiramat, wigabatryna, 

okskarbazepina i tiagabina również są stosowane w terapii tej choroby. Podczas leczenia padaczki 

niezbędna jest kontrola morfologii krwi, prób wątrobowych, stężenia poziomu leków w surowicy oraz 

wykonywania badań dodatkowych, zależnie od stosowanego leku - w przypadku wigabatryny konieczna 

jest okresowa kontrola pola widzenia [23, 24]. 

Aby możliwe było odstawienie farmakoterapii konieczne są: prawidłowy rozwój intelektualny, brak 

organicznego uszkodzenia mózgu, krótki wywiad padaczkowy oraz brak odchyleń w badaniu EEG u 

dziecka. Ostatni napad padaczkowy powinien wystąpić ok 2-3 lata przed planowanym zakończeniem 

leczenia. Lek należy odstawiać stopniowo, kontrolując stan pacjenta. Według Międzynarodowej Ligi 

Padaczkowej o ustąpieniu padaczki mówimy w przypadku osób, u których występował zależny zespół 

padaczkowy, a które znalazły się poza grupą wiekową zagrożoną napadami oraz u osób chorych na 

padaczkę, które co najmniej 5 lat nie przyjmowały leków przeciwpadaczkowych i u których przez co 

najmniej 10 lat nie występowały napady padaczkowe.  

Pomimo ciągłego postępu nauki i opracowywania nowych rekomendacji wciąż wiele pacjentów 

cierpi z powodu padaczki lekoopornej. Coraz częściej stosowane są więc metody niefarmakologiczne.  

Obejmuje ono przede wszystkim leczenie chirurgiczne oraz zastosowanie stymulatora nerwu błędnego. 

Wskazaniami do operacji neurochirurgicznej są padaczki z napadami ogniskowymi o podłożu 

ogniskowych anomalii strukturalnych, nowotwory oraz zmiany udarowe i krwotoczne. W zakresie 

chirurgicznego leczenia padaczki wyróżniamy zabiegi resekcyjne, zabiegi rozłączeniowe oraz 

neurostymulacje.  

Zabiegi resekcyjne stanowią największy odsetek wszystkich operacji i zazwyczaj dotyczą płata 

skroniowego oraz czołowego. Podczas tego rodzaju operacji usuwany jest fragment tkanki mózgowej, 

w którym lokalizuje się ognisko padaczkorodne. Jego głównym celem jest bezpieczne usunięcie zmiany 

lub uszkodzenie dróg szerzenia się wyładowań padaczkowych. W chirurgicznym leczeniu padaczki 

stosowane są również lezionektomiie. Są to zabiegi uszkadzające w obrębie ogniska padaczkorodnego 

powstałego na tle zmiany strukturalnej mózgu. Należą do nich naczyniaki, dysplazja korowa, 

heterotopia oraz guzy OUN. Ograniczenia tych operacji dotyczą lokalizacji zmian oraz stopnia 

radykalności zabiegu [25]. 

Kolejnym rodzajem leczenia chirurgicznego padaczki jest operacja rozłączeniowa. Polega ona na 

przecięciu długich włókien kojarzeniowych przebiegających przez spoidło wielkie. W wyniku tego 
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zaburzona zostaje droga szerzenia się bioelektrycznych wyładowań pomiędzy półkulami mózgu. 

Obecnie jednak zabieg ten zaliczany jest do leczenia paliatywnego.  

Skuteczność zabiegów chirurgicznych w terapii padaczki wynosi około 70-80%. Operacyjne 

leczenie wiąże się jednak z licznymi powikłaniami takimi jak infekcje pooperacyjne, zaburzenia 

widzenia, mowy, poruszania, osłabienie siły mięśniowej, kalectwo a nawet śmierć [26]. 

Niestety w przypadku istnienia kilku ognisk padaczkorodnych klasyczne metody chirurgicznego 

leczenia padaczki nie są skuteczne. U tych pacjentów stosowany jest stymulator nerwu błędnego. 

Wykorzystywany jest on w leczeniu padaczki lekoopornej z napadami ogniskowymi, ogniskowymi, 

wtórnie uogólniającymi się, zespole Lennoxa-Gastauta, a także w zaburzeniach z ruchami 

mimowolnymi, zaburzeniach lękowych i depresji, migrenie i klasterowym bólu głowy.  Stymulacja 

nerwu błędnego polega na przekazywaniu impulsów nerwowych ze stymulatora do lewego, piątego 

nerwu czaszkowego. Mechanizm działania przeciwpadaczkowego nie został jeszcze w pełni poznany, 

choć podkreśla się rolę pobudzenia układu noradrenergicznego i serotoninergicznego w skuteczności tej 

terapii [27]. Do wdrożenia leczenia konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego polegającego na 

wszczepieniu pacjentowi stymulatora. Elektroda umieszczana jest w lewej okolicy bocznej szyi i 

przymocowywana do lewego nerwu błędnego. Następnie w okolicy klatki piersiowej implantuje się 

generator impulsów. Dalszym etapem jest połączenie elektrody z generatorem impulsów i test 

stymulatora. Urządzenie zostaje zaprogramowane po wybudzeniu pacjenta ze znieczulenia ogólnego. 

Stymulator generuje impulsy elektryczne o określonym natężeniu i częstotliwości, w sposób cykliczny, 

w półminutowych seriach, naprzemiennie z pięciominutowymi przerwami. Możliwe jest również 

wywołanie „impulsu na żądanie”, dzięki przystawieniu magnesu w lewą okolicę boczną szyi. W 

sytuacji, w której pacjent odczuwa objawy zwiastujące, może w ten sposób pobudzić stymulator, co 

pozwoli mu ograniczyć napady padaczkowe. Urządzenie to wymaga wymiany co około 10 lat. 

Skuteczność tego rodzaju terapii padaczki jest bardzo duża. U około 50-60% pacjentów napady 

padaczkowe zmniejszają się o połowę, a u kilkunastu procent chorych udaje się je całkowicie 

wyeliminować. Do działań niepożądanych związanych z wszczepieniem stymulatora zaliczamy infekcje 

pooperacyjne, niedowład strun głosowych, niedowład dolnej gałązki nerwu VII, zmianę barwy głosu, 

zaburzenia oddychania. Większość działań niepożądanych ustępuje po 1-2 latach od wszczepienia 

stymulatora [28]. 

Kolejną nowoczesną metodą neurostymulacyjną leczenia padaczki jest głęboka stymulacja mózgu. 

Polega ona na stereotaktycznym wszczepieniu obustronnie do struktur głębokich mózgu elektrod 

połączonych ze stymulatorem umieszonym w okolicy klatki piersiowej. Stymulatory rejestrują zapis 

czynności bioelektrycznej mózgu i reagują w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyładowań. 

Stymulację możemy ukierunkować na jedno lub wiele ognisk padaczkorodnych. Metoda ta jest 

skuteczna u ok 60% pacjentów chorujących na lekooporną padaczkę skroniową. Zabieg ten jest bardziej 
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inwazyjny niż wszczepienie stymulatora nerwu błędnego. Wiąże się z wystąpieniem licznych powikłań 

takich jak zakażenia OUN, zaburzenia pamięci, osobowości, porażenie, niedowład [29]. 

Słowa kluczowe:  

epilepsja, rezonans magnetyczny, elektroencefalografia, wideo-EEG 

Keywords:  

epilepsy, magnetic resonance, electroencephalography, video-EEG 
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Abstrakt  

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex – SM) jest chorobą demielinizacyjną ośrodkowego 

układu nerwowego, opisaną po raz pierwszy w roku 1868. Uważa się, że jej podłoże ma charakter 

autoimmunologiczny. Wyróżnia się kilka postaci stwardnienia rozsianego – są to: postać rzutowo-

remisyjna, wtórnie postępująca, pierwotnie postępująca oraz postępująco-nawracająca. Na tę chorobę 

cierpi około 2 milionów ludzi na świecie. Chociaż istnieje określony i rekomendowany schemat terapii, 

skuteczne leczenie SM wciąż stanowi wyzwanie, dlatego poszukuje się nowych rozwiązań 

terapeutycznych. Jednym z nich jest proponowany pacjentom cierpiącym na białaczkę - ofatumumab. 

Ten rozdział ma charakter pracy przeglądowej i ma na celu przybliżyć temat nowego zastosowania 

znanego leku, jakim jest ofatumumab, w leczeniu SM. W wyniku analizy podjętego tematu okazuje się, 

że uzyskał on pozytywną opinię i został dopuszczony do użytku najpierw przez FDA (Food and Drug 

Administration) w 2020r., a następnie przez EMA (European Medicines Agency) w 2021r. Dotyczy to 

postaci rzutowo – remisyjnej stwardnienia rozsianego. Badania kliniczne obejmowały m.in. skuteczność 

i bezpieczeństwo, określenie skutecznej dawki czy porównanie skuteczności (podanego podskórnie) 

ofatumumabu z teriflunomidem (podawanym doustnie). Poszukiwanie nowych rozwiązań w znanych 

lekach wiąże się z zaletą dostępności do ogólnej ich specyfikacji i dokumentacji, co może przełożyć się 

korzystnie na szybsze zatwierdzenie leku do użytku. 

English Abstract  

Multiple sclerosis (Latin sclerosis multiplex - MS) is a demyelinating disease of the central nervous 

system, first described in 1868. Its cause is believed to be autoimmune in nature. There are several forms 

of multiple sclerosis - they are: relapsing-remitting, secondary progressive, primary progressive and 

progressive-relapsing. About 2 million people worldwide suffer from this disease. Although there is a 

specific and recommended treatment regimen, effective treatment of MS remains a challenge and new 

therapeutic solutions are sought. One of them is proposed to patients suffering from leukemia - 

ofatumumab. This chapter is a review and aims to explain the new use of the well-known drug 

ofatumumab in the treatment of MS. As a result of the analysis of the topic, it turns out that it received 
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a positive opinion and was approved for use first by the FDA (Food and Drug Administration) in 2020, 

and then by the EMA (European Medicines Agency) in 2021. It concerns the relapsing-remitting form 

of multiple sclerosis. Clinical trials included, among others efficacy and safety, determination of 

effective dose or comparison of efficacy (administered subcutaneously) with teriflunomide 

(administered orally). The search for new solutions in known medicaments has the advantage of having 

access to general their specifications and documentation, which may be beneficial for faster approval of 

the drug for use.  

1. Wprowadzenie  

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna ośrodkowego układu nerwowego. Mimo 

dostępności różnych leków w schemacie leczenia SM, efektywna terapia tego schorzenia wciąż stanowi 

wyzwanie, dlatego poszukuje się bardziej skutecznych i bezpieczniejszych preparatów. Dobrym 

rozwiązaniem wydaje się poszukiwanie nowych zastosowań znanych leków, gdyż opracowywanie i 

wprowadzanie całkowicie nowej substancji na rynek jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym 

i czasochłonnym. 

Ofatumumab to podawane podskórnie przeciwciało monoklonalne, stosowane w leczeniu białaczki 

limfatycznej. Przeprowadzono jednak liczne badania nad jego nowymi zastosowaniami, również pod 

kątem stwardnienia rozsianego [1]. Choć proces takich badań jest wymagający, są one konieczne do 

ustalenia czy medykament jest bezpieczny i skuteczny w innej jednostce chorobowej. W tej pracy 

podjęto temat ofatumumabu, znanego i wykorzystywanego leku, w kontekście jego nowego 

zastosowania w medycynie - w terapii stwardnienia rozsianego. 

2. Ogólna charakterystyka stwardnienia rozsianego 

Obecnie stwardnienie rozsiane uznawane jest za nieuleczalną chorobę zapalną ośrodkowego układu 

nerwowego, o charakterze przewlekłym. Cierpi na nią ponad 2 miliony ludzi na całym świecie [2]. W 

chorobie tej dochodzi do ogniskowo występujących obszarów demielinizacji w mózgu, co związane jest 

z występowaniem okresów remisji i zaostrzeń [3]. Uznaje się, że SM ma charakter autoimmunologiczny. 

W leczeniu wykorzystuje się takie leki, jak m.in. mitoksydantron i natalizumab. Można wyróżnić kilka 

postaci przebiegu choroby. Jedną z nich jest postać rzutowo-remisyjna, w której okresy nawrotu choroby 

przeplatają się z okresami stabilności. W wyniku SM może dojść również do utraty aksonów, co jest 

związane ze stanem zapalnym. Może dojść wtedy do postępu choroby. Nawracający charakter SM 

występuje u 90% chorych we wczesnej chorobie [4]. Stwardnienie rozsiane dotyka najczęściej osób 

między 20 a 40 rokiem życia. Może występować również u kobiet w ciąży, co w ostatnim czasie stanowi 

przedmiot zainteresowania wielu naukowców. Wiadomo, że w ciąży dochodzi do wielu zmian 

biochemicznych i fizjologicznych w organizmie kobiety. Zauważono również, że w tym okresie 

częstość nawrotów SM się zmniejsza [5]. Za główne czynniki wywołujące SM uznaje się czynniki 
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genetyczne, egzogenne oraz środowiskowe [6]. Oprócz wspomnianej wyżej postaci rzutowo-remisyjnej 

wyróżnić można postać pierwotnie lub wtórnie postępującą, czy postać postępująco-nawracającą [6].  

Do niedawna nie skupiano się nad hipotetyczną rolą limfocytów B w patogenezie tej choroby. 

Uważano bowiem, że jest ona związana z limfocytami T. Okazuje się jednak, że komórki B pełnią 

istotną rolę w różnych molekularnych mechanizmach choroby. Ponadto posiadają one na swojej 

powierzchni cząsteczkę powierzchniową CD20, która stanowi cel wiązania dla przeciwciał 

monoklonalnych, będących różnymi lekami np. obinutuzumabu, czy ofatumumabu [1]. 

3. Ogólna charakterystyka ofatumumabu 

Ofatumumab to przeciwciało monoklonalne anty-CD20 podawane podskórnie. Taka forma 

podawania jest ułatwieniem dla pacjentów, gdyż mogą oni sami wykonać iniekcję, w przeciwieństwie 

do leków przeznaczonych do podania dożylnego. Może być on podawany w odstępie 4 tygodni. 

Ofatumumab stosowany jest już w przewlekłej białaczce limfatycznej. Okazuje się, że może być 

również skuteczny w leczeniu raka lub chorób autoimmunologicznych, w tym w stwardnienia 

rozsianego. W 2020 roku ofatumumab został zatwierdzony przez FDA (ang. Food and Drug 

Administration) jako lek stosowany w przypadku nawracających typów SM. Medykament ten wiąże się 

z 2 epitopami białka CD20 – zarówno z małą, jak i dużą pętlą. Istotne jest, że po związaniu przeciwciała 

(we wspomnianych miejscach), nie jest ono wyrzucane poza komórkę, jednak nie wchodzi również do 

jej środka [1]. Lek stosowany w SM nie ma  na celu wyeliminowania komórek B, ale zmniejszenie ich 

ilości [7]. W przypadku ofatumumabu ryzyko immunogenne jest dość niskie. Warto zaznaczyć, że jest 

to immunoglobulina IgG1 [8]. Eliminuje komórki CD 20 B na 2 sposoby. Jednym z nich jest wywołanie 

cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał, z kolei drugim jest działanie poprzez 

mechanizm cytotoksyczności zależnej od dopełniacza (CDC) [9]. 

4. Mechanizm działania 

Ofatumumab jest przeciwciałem monoklonalnym wykazującym powinowactwo do CD20. CD20 to 

cząsteczka o złożonej budowie, która występuje na powierzchni komórek B. Jej funkcja nie jest do 

końca poznana, jednak wydaje się, że jedną z pełnionych przez nią ról jest regulacja wzrostu komórek 

B u człowieka. Ofatumumab wiąże  membranowo-proksymalny epitop. Jego działanie porównano z 

innym znanym lekiem - rytuksymabem. Okazało się, że zabił on więcej komórek, przy użyciu tego 

samego stężenia. Ponadto w doświadczeniu z przeciwciałami oznakowanymi radioaktywnie wykazano, 

że ofatumumab pozostawał związany z określonymi komórkami w przeciągu 3 godzin w 70%, zaś 

rytuksymab jedynie w 30% [10]. 

Ofatumumab wiąże się zarówno z małą, jak i dużą pętlą zewnątrzkomórkową antygenu CD20. 

Antygen ten występuje na powierzchni limfocytów B, zatem lek łącząc się z nim, łączy się też z komórką 

B [11]. Wytwarza ona przeciwciała, które odpowiadają za humoralną odpowiedź immunologiczną 

organizmu. Początek aktywacji komórek B to związanie receptora limfocytu B (BCR) z antygenem. 
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Dokładny mechanizm tego łączenia nie jest znany, jednak przedstawia się różne możliwe modele tego 

zjawiska. Jeden z nich to model, według którego wiązanie antygenu doprowadza do klastrowania BCR, 

co umożliwia początek sygnalizacji danej informacji. Według drugiego modelu klastrowanie BCR nie 

jest związane z wiązaniem antygenu, a klastry występują wcześniej (zanim dojdzie do interakcji z 

antygenem). Kolejna propozycja jest taka, że mobilność BCR wobec cząsteczek wnętrza limfocyta może 

być zmieniana poprzez wiązanie antygenu  [12]. 

Ofatumumab wiąże się z epitopem antygenu CD20 w jego bliższej części (w odniesieniu do błony). 

Doprowadza to do rekrutacji i aktywacji układu dopełniacza. Dzieje się to na powierzchni komórki. 

Następnym etapem jest cytotoksyczność zależna od układu dopełniacza, prowadząca do lizy komórki 

[13]. Ten typ cytotoksyczności polega na wiązaniu przeciwciał IgM i IgG z odpowiednim antygenem 

na powierzchni komórki. Taka sytuacja ma miejsce, gdy komórka zostaje zakażona wirusem. Następnie 

zachodzi klasyczny szlak dopełniacza, powstaje MAC (kompleks atakujący błonę), ostatecznie 

prowadząc do lizy znakowanej komórki [14]. 

Możliwa jest również inna droga działania ofatumumabu. Okazuje się, że może on wywołać śmierć 

komórki na drodze rekrutacji komórek NK (naturalnych komórek cytotoksycznych). Taki mechanizm 

związany jest z inną niż wcześniej opisaną cytotoksycznością - cytotoksycznością komórkową zależną 

od przeciwciał [10]. Aktywowane komórki NK (aktywacja zachodzi na drodze połączenia receptora Fc 

z komórką docelową poprzez przeciwciała) wydzielają cytokiny np. interferon gamma oraz degranulują, 

prowadząc do śmierci danej komórki [15]. 

Działanie ofatumumabu w różnych mechanizmach jest prawdopodobnie przyczyną jego szerokiego 

zastosowania, które może wzrosnąć w przyszłości, po przeprowadzeniu odpowiednich badań 

klinicznych.   

5. Ofatumumab a stwardnienie rozsiane – badania kliniczne 

Poszukiwanie nowych zastosowań dobrze znanych leków jest nadzieją dla wielu chorych. Proces ten 

trwa krócej, niż w przypadku wprowadzania na rynek całkowicie nowego medykamentu. Nie mniej 

wymagane jest przeprowadzenie badań klinicznych, aby nie tylko udowodnić jego skuteczność w 

nowym, hipotetycznym zastosowaniu, ale przede wszystkim wykazać jego bezpieczeństwo w leczeniu 

danej choroby. 

W tym podrozdziale omówione zostały 3 badania kliniczne dotyczące stosowania ofatumumabu w 

stwardnieniu rozsianym. Pierwsze z nich dotyczy skuteczności i bezpieczeństwa leku w rzutowo-

remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego, drugie – skuteczności różnych dawek, natomiast trzecie – 

porównuje działanie ofatumumabu i teriflunomidu (który jest lekiem również stosowanym w SM). 

5.1. Skuteczność i bezpieczeństwo leku w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia 

rozsianego (RRMS) 
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Jedna z prac dotycząca różnych terapii modyfikujących stosowanych w SM, porusza również kwestię 

ofatumumabu i powołuje się na wyniki badań klinicznych w tym zakresie, osiągniętych przez jedną z 

duńskich firm biotechnologicznych. Było to małe badanie II fazy. Miało charakter randomizowany, 

zaślepiony i kontrolowany, z zastosowaniem placebo. Dotyczyło chorych cierpiących na RRMS. 

Pacjenci otrzymywali ofatumumab w postaci 2 infuzji. Dostawali oni go w dawce jednej z trzech 

możliwych i proponowanych w badaniu. Dawki te to 100 mg, 300 mg, 700 mg. Druga grupa pacjentów 

dostawała placebo. Następnie w 24. tygodniu pacjenci pierwszej grupy dostawali placebo, a pacjenci z 

drugiej grupy ofatumumab. 

Stwierdzono, że u pacjentów z obu grup nastąpiło zmniejszenie zmian zapalnych w badaniu MRI 

(rezonans magnetyczny). Istotne jest to, że zmniejszenie zmian zapalnych miało trwały charakter, a 

ponadto wyniki MRI sugerują, że wszystkie badane dawki mają znaczenie kliniczne. W porównaniu do 

placebo liczba nowych zmian wykrytych za pomocą wspomnianej metody diagnostycznej się 

zmniejszyła. Z drugiej zaś strony liczba poważnych zdarzeń niepożądanych się nie zwiększyła. 

Dostarczyło to zatem dowodów II klasy [16].  

Zachęcające wyniki sprawiły, że przeprowadzono kolejne badanie kliniczne II fazy, czego dotyczy 

następny podrozdział.          

5.2. Skuteczna dawka ofatumumabu w leczeniu SM 

Jednym z kolejnych badań była próba określenia skutecznej dawki preparatu w leczeniu SM. W 

badaniu wzięło udział 232 pacjentów. Podawano dawki 3 mg, 30 mg lub 60 mg co 12 tygodni u jednej 

grupy pacjentów oraz 60 mg co 4 tygodnie u drugiej grupy pacjentów. Grupa trzecia otrzymywała 

placebo. Badanie było prowadzone z podwójną ślepą próbą, a pacjenci byli losowo przydzielani do 

dawek. 

W czasie, w którym pacjenci przyjmowali lek wykonywano odpowiednie badania pomocnicze i 

analizowano ich wyniki. Jednym z nich był rezonans magnetyczny. Okazało się, że we wszystkich tych 

grupach pacjentów, którzy dostawali jakąkolwiek z trzech wyżej podanych dawek, nastąpiła poprawa. 

Liczba nowych zmian w tych grupach zmniejszyła się o 65%, w porównaniu z grupą pacjentów 

przyjmujących placebo. Działania niepożądane miały najczęściej związek z iniekcją preparatu 

medycznego 

 Zatem liczba nowych wykrytych zmian dzięki użyciu  MRI z kontrastem (gadolinem) 12 tygodni 

od rozpoczęcia badania się zmniejszyła. Dostarczono zatem dowodów klasy I. Najbardziej trwałe 

pozytywne skutki stosowania ofatumumabu występowały po zastosowaniu dawki równej, lub powyżej 

30 mg co 12 tygodni [17]. 

5.3. Porównanie skuteczności ofatumumabu podawanym podskórnie z teriflunomidem 

podawanym doustnie  
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W jednym z kolejnych badań dotyczących ofatumumabu porównano skuteczność działania tego leku 

z teriflunomidem. Pierwszy z leków podawany był podskórnie, z kolei drugi – doustnie. W czasie 

prowadzenia badania ofatumumab nie znajdował się w schemacie leczenia, w odróżnieniu od 

teriflunomidu. Badanie miało charakter podwójnie ślepej próby. 

Część pacjentów otrzymywała ofatumumab w dawce nasyconej 20 mg co 4 tygodnie (do 30 

miesięcy), a część teriflunomid w dawce 14 mg. Po analizie wyników wyciągnięto wniosek dotyczący 

pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Wśród tej grupy ofatumumab w porównaniu z teriflunomidem 

wiązał się z niższym rocznym wskaźnikiem nawrotów choroby. Badanie to było przeprowadzone na 

dużej liczbie pacjentów z SM – 946 osób dostawało ofatumumab, a 936 – teriflunomid [18]. 

Przytoczone prace potwierdzają zasadność stosowania ofatumumabu w leczeniu SM. Pierwsze 

badanie (w którym porównywano ofatumumab i placebo) pozwoliło ustalić, że lek ten może być 

skuteczny w SM. Kolejne (omawiane w poprzednim podrozdziale) wskazało jakie dawki są najbardziej 

skuteczne. Wreszcie porównano potencjalnie skuteczny lek, z preparatem stosowanym obecnie. 

Prowadzenie wielu badań związanych z jednym medykamentem, które odpowiadają na wiele pytań 

dotyczących skuteczność, bezpieczeństwa, czy dawkowania leku jest niezbędne dla ustalenia nowego 

schematu leczenia.  

Co więcej, badania w których liczba uczestników jest duża są bardziej wiarygodne, jednak ich 

przeprowadzenie jest słuszne dopiero wtedy, kiedy poprzednie eksperymenty (na mniejszej grupie 

badawczej) wskazują na pozytywne wyniki i potencjał preparatu. Istotnym jest to, aby minimalizować 

ryzyko działań niepożądanych leku i zwiększać poziom bezpieczeństwa pacjentów/osób, które biorą 

udział w badaniu klinicznym.  

6. Podsumowanie 

Poszukiwanie nowych zastosowań znanych leków, które do tej pory były wykorzystywane w 

schematach leczenia innych jednostek chorobowych wydaje się obiecującą perspektywą. Jest to dobre 

rozwiązanie, ponieważ wprowadzenie na rynek całkowicie nowego preparatu medycznego jest 

procesem długotrwałym i skomplikowanym.  

Ofatumumab, znany z zastosowania w białaczce limfatycznej, okazał się skuteczny w leczeniu 

stwardnienia rozsianego. Przeprowadzono już badania wskazujące na jego skuteczność, wskazujące na 

skuteczną dawkę oraz porównujące ten lek z innym, podawanym doustnie preparatem (teriflunomidem). 

Jednak podawanie tego leku może być związane z wystąpieniem działań niepożądanych. Przykładami 

skutków ubocznych mogą być: zakażenia, kaszel, duszności, biegunka. Ponadto może wystąpić 

niedokrwistość, neutropenia czy wysypka [19]. 

Ofatumumab został pomyślnie zaopiniowany i dopuszczony do użycia w leczeniu osób dorosłych, 

chorych na stwardnienie rozsiane (postać rzutowo-remisyjna) zarówno przez FDA w 2020r., jak i EMA 

(European Medicines Agency) w 2021r.  
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Ponieważ stosowanie ofatumumabu w leczeniu stwardnienia rozsianego jest nowym zagadnieniem, 

konieczne jest prowadzenie dalszych badań w zakresie leczenia SM. Wydaje się również słusznym 

poszukiwanie jeszcze nieznanych dotąd jego zastosowań. Być może potrzebne byłoby przeprowadzenie 

badań klinicznych w zakresie zastosowania tego leku u pacjentów cierpiących na choroby 

autoimmunologiczne, które posiadają cechy wspólne ze stwardnieniem rozsianym. Merytoryczna 

wiedza na temat chorób, leków oraz medycyny ogólnej z farmakologią oraz umiejętność łączenia 

różnych faktów w sposób logiczny jest istotna dla poszukiwania rozwiązań, które wspomogłyby 

leczenie kolejnych chorób, zwłaszcza tych nieuleczalnych. Ponadto nowe odkrycia mogą pomóc w 

ulepszaniu już istniejących schematów leczenia wielu chorób. 

Słowa kluczowe:  

stwardnienie rozsiane, ofatumumab, leczenie 

Keywords:  

multiple sclerosis, ofatumumab, treatment 
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Abstrakt  

Depresja poporodowa (ang. postpartum depression, PPD) to poważne zaburzenie psychiczne, które 

w negatywny sposób wpływa na życie i funkcjonowanie kobiety po porodzie. Choć wiadomo, że stres i 

trudne wydarzenia życiowe są czynnikiem ryzyka rozwoju PPD, jej neurochemia i patofizjologia nie  są 

w pełni poznane.  

Allopregnanolon jest neurosteroidem łączącym się w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) z 

receptorami GABA-A. Jego dokładny mechanizm działania, w kontekście depresji poporodowej, nie 

został jednoznacznie wyjaśniony. Niedawno amerykański FDA (Food and Drug Administration) 

zatwierdził breksanolon – dożylny preparat allopregnanolonu – do leczenia kobiet cierpiących na 

depresję poporodową.  

Badania tego nowego leku wykazały, że jego skuteczność jest znacząca. Zaobserwowano szybki 

początek działania preparatu oraz wyraźne efekty terapeutyczne, szczególnie w niedługim okresie po 

rozpoczęciu leczenia. Działania niepożądane po przyjęciu tej substancji występowały rzadko. Jednak 

przeprowadzone do tej pory badania są nieliczne i posiadają istotne ograniczenia. Ponadto problemem 

w stosowaniu tego leku mogą okazać się czynniki praktyczne, takie jak miejsce, czas oraz koszt 

prowadzenia terapii. Konieczne jest przeprowadzenie większej  liczby badań, które potwierdzą 

użyteczność kliniczną breksanolonu oraz pomogą uczynić go bardziej akceptowalną opcją 

terapeutyczną w leczeniu depresji poporodowej.  

English Abstract  

Postpartum depression (PPD) is a serious mental disorder that may affect life and functioning of a 

woman after childbirth. Although stress and difficult life events are known to be a risk factor for the 

development of PPD, its neurochemistry and pathophysiology are not fully understood. 

Allopregnanolone is a neurosteroid that binds to GABA-A receptors in the central nervous system 

(CNS). Its exact mechanism of action in the treatment of postpartum depression has not been clearly 

elucidated. Recently, American FDA (Food and Drug Administration) approved brexanolone - an 

intravenous form of allopregnanolone - for the treatment of women suffering from postpartum 
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depression. Recent studies have shown that its effectiveness is significant. A quick onset of the drug’s 

activity and satisfying therapeutic effects were observed, especially shortly after the beginning of the 

treatment. Side effects after taking the drug are not common. However, there has not been enough 

research. In addition, other factors such as location, time and cost of treatment may prove to be a problem 

in the use of this drug. More research is needed to confirm the clinical utility of brexanolone and to help 

make it a more acceptable therapeutic option in the treatment of postpartum depression. 

1.  Wprowadzenie 

Depresja poporodowa (ang. postpartum depression, PPD) to poważne zaburzenie psychiczne, które 

może w negatywny sposób wpływać na życie i funkcjonowanie kobiety po porodzie. Jej konsekwencje 

mogą odczuwać również dziecko i cała rodzina. Niestety obraz kliniczny tej choroby jest złożony, zaś 

patofizjologia nie do końca poznana, co często prowadzi do trudności w postawieniu odpowiedniej 

diagnozy [1]. Samobójstwa i próby samobójcze u kobiet w ciąży występują rzadziej, w stosunku do 

całej populacji płci żeńskiej, jednak w okresie poporodowym samobójstwo jest przyczyną śmierci około 

20% kobiet. Ponadto myśli o samookaleczeniu w czasie ciąży dotykają od 5 do 14 procent  pacjentek 

[2].  Należy zaznaczyć, że u wielu kobiet w okresie poporodowym mogą wystąpić zmiany nastroju, są 

one jednak niewielkie i przejściowe oraz nie stanowią podstawy do rozpoznania depresji poporodowej. 

Jej charakterystycznymi objawami są przewlekłe obniżenie nastroju, przygnębienie i zmęczenie, które 

często związane są z obawą o zdrowie dziecka. Towarzyszyć im mogą natrętne myśli, brak apetytu, 

zaburzenia snu, obniżona koncentracja czy poczucie winy. Depresja poporodowa pojawia się zwykle do 

4 tygodnia po urodzeniu dziecka. Jej nasilenie jest zazwyczaj umiarkowane, bądź ciężkie. Epizod PPD 

trwa średnio od 3 do 9 miesięcy, jednak jeśli nie jest leczony objawy mogą utrzymywać się nawet rok 

po porodzie [3]. Na rozwój tego schorzenia wpływ mają liczne czynniki, które przez różne 

patomechanizmy oddziałują na siebie wzajemnie. Spadek progesteronu po porodzie i zaburzenia w 

układzie podwzgórze – przysadka mózgowa – nadnercza powodują, że w mózgu dochodzi do 

nieadekwatnego pobudzania i hamowania neuronalnego, co prowadzić może do zaburzeń lękowych i 

depresji. Często występującymi czynnikami ryzyka PPD są stres oraz niekorzystne, trudne wydarzenia 

życiowe. Pomiędzy stresem a epigenetyką PPD istnieje dwukierunkowa zależność. Ponadto zarówno 

zmiany epigenetyczne, jak i neuroendokrynne z nimi związane wpływają na zapalenie układu 

nerwowego. Powstające w tym procesie wahania biochemiczne mogą przyczyniać się do rozwoju 

depresji poporodowej [1].  

2. Allopregnanolon  

Allopregnanolon (AL) jest neurosteroidem wykazującym powinowactwo do receptora GABA-A. 

Dzięki temu ma działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, nasenne oraz przeciwdepresyjne. Choć 

dokładny związek tej substancji z depresją poporodową pozostaje niejasny, istnieją badania, które 

wskazują na występowanie niskiego stężenia AL w surowicy krwi u pacjentek cierpiących na PPD. 
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Stwierdzono, że u kobiet, które przejawiały objawy depresji w czasie ciąży (uzyskały w skali MADRS-

S przynajmniej 13 punktów) stężenie allopregnanolonu między 37 a 40 tygodniem ciąży było znacznie 

niższe, w porównaniu z pacjentkami u których wynik w skali MADRS-S nie wskazywał na chorobę. 

Dokładniejsza analiza statystyczna wykazała istnienie ujemnej korelacji pomiędzy objawami depresji a 

stężeniem tego neurosteroidu [4]. Osoborne i wsp. zaobserwowali, że niskie stężenie allopregnanolonu 

stwierdzone u kobiet w drugim trymestrze ciąży, związane było z następczym rozwojem depresji 

poporodowej [5]. Podobną zależność – po zbadaniu stężenia AL w drugim trymestrze ciąży - 

zaobserwowali Crowley i wsp. [6]. Obniżone stężenie allopregnanolonu w surowicy krwi 

zaobserwowano również u kobiet cierpiących na zespół „baby blues” [7]. Mimo tych prac sugerujących 

związek AL z PPD, w literaturze istnieją również badania, które dowodzą, że pacjentki z depresją 

poporodową nie mają niższego stężenia tego neurosteroidu we krwi [8, 9, 10]. Sprzeczne wyniki 

sprawiają, że bezpośredni związek allopregnanolonu z depresją poporodową wciąż pozostaje niejasny. 

Być może do rozbieżności w powyższych badaniach przyczynił się różny czas pobrania próbki do 

badania stężenia allopregnanolunu. Ponadto pomiar stężenia tej substancji jest trudny, ze względu na 

związek ze stanem klinicznym: zwiększa się w czasie dużego zaburzenia depresyjnego i zmniejsza po 

leczeniu, co utrudnia poznanie rzeczywistej wartości.  

Związek AL z objawami depresji potwierdzono również na modelach zwierzęcych. Fry i Wolf 

podawali finasteryd – popularny inhibiotr 5-alfa reduktazy, która przekształca testosteron w jego 

bardziej aktywną formę: 5-alfa dihydrotestosteron - w szczurzym modelu depresji. Blokowanie tego 

enzymu hamowało również transformację progesteronu w allopregnanolon, zwiększając występowanie 

zachowań depresyjnych wśród gryzoni [11]. Podawanie finasterydu oraz progesteronu gryzoniom 

prowadziło również do obniżonego poziomu allopregnanolonu i wpływało wzrost objawów w mysim 

modelu depresji poporodowej [12]. 

W 2019 roku FDA (Food and Drug Agency) zatwierdziła breksanolon, dożylny preparat 

allopregnanolonu do leczenia kobiet cierpiących na depresję poporodową. Pierwsze doniesienia o 

podawaniu tej substancji pacjentkom pochodzą z 2017 roku, kiedy Kanes i wsp. przeprowadzili badanie 

otwarte, w którym wzięły udział cztery osoby [13]. Zachęcające wyniki sprawiły, że bezpieczeństwo 

oraz skuteczność preparatu została przetestowana w trzech podwójnie zaślepionych randomizowanych 

badaniach z placebo (jedno badanie II fazy oraz dwa badania III fazy).  

3. Breksanolon - skuteczność i bezpieczeństwo  

Słuszność koncepcji stosowania breksanolonu w depresji poporodowej po raz pierwszy potwierdził 

Kanes i wsp. [13]. Oceniali oni bezpieczeństwo oraz skuteczność (jako drugorzędowy cel) breksanolonu 

w badaniu otwartym. Zostały włączone do niego cztery kobiety w wieku od 27 do 42 lat, u których 

ciężki epizod depresyjny wystąpił nie wcześniej niż w trzecim trymestrze ciąży i nie później niż w 

dwunastym tygodniu po porodzie. W momencie zgłoszenia na oddział wyniki 17-punktowej skali 
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depresji Hamiltona (HAMD) u pacjentek wynosiły między 22 a 32 punkty, co odpowiada ciężkiej oraz 

bardzo ciężkiej depresji. Ponadto trzy pacjentki zgłaszały myśli samobójcze. Autorzy podawali 

breksanolon we wlewie dożylnym, analizując sposób dawkowania, oraz dokonywali oceny pacjentów 

w 12, 24, 36, 48, 60 i 84 godzinie licząc je od rozpoczęcia wlewu. Wykorzystali do tego szereg skal, 

przede wszystkim HAMD (Hamilton Depression Rating Scale), EPDS (Edinburgh Postnatal Depression 

Scale), GAD-7 (General Anxiety Disorder - 7) czy PHQ-9 (Patient Health Questionnaire - 9). Podczas 

trwania badania zgłoszone zostało 14 działań niepożądanych, z czego 10 uznano za związane z 

leczeniem. Były one jednak o łagodnym, bądź umiarkowanym nasileniu i dotyczyły takich problemów 

jak: dyskomfort, ból lub rumień w miejscu infuzji, zawroty głowy, wysypka, wzrost stężenia hormonu 

tyreotropowego, zaczerwienienie, ból jamy ustnej i gardła, czy sedacja. Nie zaobserwowano żadnego 

ciężkiego działania niepożądanego. Żadna z pacjentek nie zgłosiła również myśli samobójczych. Do 

końca infuzji - jak również 24 godziny po niej - obserwowano znaczną poprawę kliniczną i zmniejszenie 

średniego wyniku punktowego wykorzystanych skal badawczych. Średni wynik dla HAMD przed 

podaniem leku wynosił 26,5 punktów (pkt), zaś w 60 godzinie po podaniu jedynie 1,8 pkt. Dobę po 

zakończeniu wlewu wyniósł on 5,3 pkt. Średni wynik w skali PHQ-9 przed podaniem breksanolonu 

wynosił 15,8 pkt, w 60h było to 1,3 pkt, zaś w 84h po podaniu 2,0 pkt. W skali GAD-7 przed 

zastosowaniem leczenia wynik wyniósł średnio 12,6 pkt zaś w 60 i 84 godzinie było to 0,8 pkt. Wynik 

skali EPDS spadł z początkowego 18,6 pkt do 2,8 pkt w 60 i 84 godzinie. Mimo niewielkiej grupy 

badanych pacjentek oraz stosunkowo krótkiego czasu obserwacji wyniki te sugerowały, że breksanolon 

może być ważną metodą terapeutyczną depresji poporodowej [13]. 

Z tego powodu - jeszcze w tym samym roku - Kanes i wsp. przeprowadzili randomizowane badanie 

kontrolowane II fazy w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności dożylnego preparatu breksanolonu 

[14]. Do badania zakwalifikowano 21 hospitalizowanych pacjentek z ciężką depresją poporodową 

(HAMD > 26 pkt). Kryterium włączenia było wystąpienie epizodu depresyjnego między trzecim 

trymestrem ciąży, a czwartym tygodniem po porodzie. Dziesięć z zakwalifikowanych kobiet 

przyjmowało breksanolon w dawce 90 μg/kg/h (średni HAMD - 28,1 pkt), zaś 11 trafiło do grupy 

otrzymującej placebo (średni HAMD - 28,8 pkt). Przydział pacjentek do grup był losowy. Lek 

podawano przez 60 godzin od pierwszej infuzji, zaś obserwacja trwała 30 dni. Pod koniec wlewu 

preparatu (60h) średnie zmniejszenie całkowitego wyniku HAMD wyniosło 21 pkt w grupie 

otrzymującej lek oraz 8,8 pkt w grupie otrzymującej placebo. Efekt ten utrzymywał się do 30 dnia 

obserwacji. Zaobserwowano również utrzymujące się, istotne zmniejszenie wyniku skali MADRS 

(Montgomery-Asberg Depression Scale). Wskaźniki remisji były wyższe dla grupy przyjmującej 

breksanolon w każdym punkcie czasowym. Zarówno po 60 godzinach, jak i 30 dniach wynosił on 70% 

(w grupie placebo było to odpowiednio 9% i 18%). Podczas badania nie zaobserwowano żadnych 

istotnych działań niepożądanych. Mniej pacjentów otrzymujących lek (czterech) zgłaszało je w 

porównaniu z grupą placebo (ośmiu). Najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym w grupie 
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przyjmującej breksanolon były zawroty głowy oraz senność. W czasie obserwacji zgłoszono również 

działania niepożądane o umiarkowanej sile. Dotyczyły dwóch pacjentów i obejmowały tachykardię 

zatokową oraz senność. Mimo obiecujących wyników badanie to było ograniczone przez niewielką 

liczebność próby, krótki okresem obserwacji czy możliwością zmęczenia pacjentek w udzielaniu 

odpowiedzi (każda z nich miała przeprowadzonych 9 ocen w ciągu 72 godzin) [14].  

W 2018 roku Meltzer-Brody i wsp. opublikowali wyniki dwóch wieloośrodkowych, podwójnie 

zaślepionych, randomizowanych badań III fazy [15]. Zastosowano w nich tę samą metodologię, jednak 

w jednym badano pacjentki z ciężką depresją poporodową (HAMD powyżej 26 pkt), zaś w drugim z 

umiarkowaną depresją poporodową (HAMD między 21 a 25 pkt). Aby zostać zakwalifikowanym do 

badania objawy powinny wystąpić w trzecim trymestrze ciąży lub do 4 tygodnia po porodzie. W 

pierwszym badaniu ostatecznie udział wzięło 122 pacjentek (przy 138 wstępnie zakwalifikowanych) 

podzielonych na trzy grupy: przyjmujących 60 μg/kg/h (38 osób; BRX60), 90 μg/kg/h (41 osób; 

BRX90) oraz placebo (43 osoby). Dziewięć z nich nie ukończyło próby z powodu wycofania zgody, 

bądź braku kontynuacji leczenia. Pacjentki były obserwowane przez 60 godzin od momentu wlewu oraz 

przez dodatkowe 12 godzin. Wyjściowe wyniki HAMD wynosiły 29,1 pkt w grupie BRX60, 28,4 pkt 

w grupie BRX90 oraz 28,6 pkt w grupie placebo. Po 60 godzinach od wlewu zmniejszenie wyniku 

HAMD wynosiło w grupach odpowiednio 19,5 pkt, 17,7 pkt oraz 14 pkt. Efekt ten utrzymał się przez 

30 dni. Wskaźnik remisji był istotnie wyższy w grupie BRX60 (51%) w porównaniu z placebo (16%). 

Jednak różnica ta nie była widoczna w 30 dniu od rozpoczęcia leczenia. Nie zaobserwowano różnicy 

istotnie statystycznie w remisji pomiędzy BRX90 a placebo. Najczęściej zgłaszanymi objawami 

niepożądanymi były bóle głowy, zawroty głowy oraz senność. U pacjentki przyjmującej BRX60 

wystąpiły dwa poważne działania niepożądane. Były nimi myśli samobójcze oraz próba 

przedawkowania leku. Jednak te zdarzenia nie zostały uznane za związane z działaniem leku. U innej 

pacjentki pojawiła się senność i utrata przytomności. Stwierdzono, że działaniem niepożądanym 

związanym z breksanolononem jest nadmierna sedacja [15].  

W drugim badaniu Ci sami autorzy przebadali 104 kobiety cierpiące z powodu umiarkowanej 

depresji poporodowej (HAMD 20-25 pkt). 51 z nich znajdowały się w grupie przyjmujących 90 μg/kg/h 

przez 60h, zaś 53 zostały zakwalifikowane do grupy placebo. 4 pacjentki nie ukończyły badania (brak 

odpowiedniej obserwacji, wycofanie zgody pacjentki, zdarzenie niepożądane). Po 60 godzinach od 

rozpoczęcia leczenia średnia punktów w skali HAMD zmniejszyła się o 14,6 pkt w grupie BRX90 oraz 

12,1 pkt w grupie placebo. Jednak po 30 dniach średnia różnica punktów od rozpoczęcia leczenia była 

wyższa w grupie placebo niż BRX90. Istotnie więcej kobiet przyjmujących lek osiągnęło również 

remisję w 60h (61% do 38%) oraz odpowiedziało na leczenie, jednak różnice ta nie były znaczące po 

30 dniach. Podobna ilość pacjentów zgłaszała działania niepożądane w grupie BRX90 (49%) oraz 

placebo (45%). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, zawroty głowy, senność, 

nudności oraz ból w miejscu infuzji. U jednej pacjentki otrzymującej lek wystąpiły dwa poważne 
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działania niepożądane (zmiana stanu świadomości, omdlenia), zaś u dwóch - po jednym (zmęczenie, 

stan przedomdleniowy) [15]. Choć powyższe badania dostarczają obiecujących wyników co do 

skuteczności i bezpieczeństwa breksanolonu, nasuwają też pewne wątpliwości. Szczególnie badania 

Meltzer-Brody i wsp. wskazują na wystąpienie pewnych poważnych działań niepożądanych po 

przyjęciu substancji oraz ograniczoną skuteczność długoterminową w niektórych przypadkach 

podawania tego preparatu. Tak obiecujące wyniki z jednej strony oraz powstające pytania z drugiej 

sprawiają, że istnieje konieczność przeprowadzenia większej ilości badań klinicznych.   

4. Ograniczenia breksanolonu  

Istnieją poważne ograniczenia praktyczne dotyczące stosowania breksanolonu. Pierwszą nasuwającą 

się wątpliwością jest dostępność. Breksanolon musi być podawany w szpitalu pod nadzorem 

specjalistów, przez kilkadziesiąt godzin. Stwarza to istotny problem przede wszystkim dla matki dziecka 

w krótkim okresie po porodzie. Może to wymagać jej separacji od dziecka. Wiązać się to może z 

niekorzystnymi zjawiskami rozwojowymi, które należy wziąć pod uwagę w pracach obejmujących 

dłuższy okres. Miejsce w którym miałaby przebywać pacjentka podczas przyjmowania leku również 

jest wątpliwe. Być może oddziały psychiatryczne nie są najlepszym miejscem dla matki, która właśnie 

urodziła, dlatego być może należy rozważyć podawanie leku na innym oddziale np. na położnictwie. W 

wielu przypadkach również cena leku może być zbyt wysoka [16]. Obecnie badane są inne 

neurosteroidy jako potencjalne terapie możliwe do wykorzystania w depresji poporodowej. Wydaje się 

to obiecująca perspektywa zwłaszcza, że inna pochodna allopregnanolonu – zuranolon (SGE-217), który 

jest aktywny po podaniu doustnym wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu zaburzeń depresyjnych 

kobiet i mężczyzn [17].  

5. Wnioski  

Depresja poporodowa stanowi ważny problem w praktyce lekarskiej. Patomechanizm tego 

schorzenia nie został wyjaśniony, zaś tradycyjne leki przeciwdepresyjne mają ograniczone 

zastosowanie. Badania wykazały, że breksanolon może być skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną 

stosowaną wśród kobiet cierpiących na PDD.  Zaobserwowano szybki początek działania preparatu oraz 

wyraźne efekty terapeutyczne, szczególnie w niedługim okresie po rozpoczęciu leczenia. Doniesiono o 

wystąpieniu pojedynczych działań niepożądanych po jego przyjmowaniu. Jednak przeprowadzone do 

tej pory badania są nieliczne i posiadają istotne ograniczenia. Problemem w stosowaniu tego leku mogą 

okazać się czynniki praktyczne, takie jak miejsce i czas prowadzenia terapii, jak również jej koszt. 

Konieczne jest przeprowadzenie większej ilości eksperymentów, które potwierdzą użyteczność 

kliniczną breksanolonu oraz pomogą uczynić go bardziej użyteczną opcją terapeutyczną w leczeniu 

psychiatrycznym. 
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